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  18/07/1400: يافتدر يختار
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  :چكيده

 يدارا يهنظر ينبودن زبان قرآن است. ا يعرف يهنظر ين،در حوزه زبان د يجرا يكردهاياز رو يكي
از ساختار زبان متعارف و  يش،خداوند در ارائة مقاصد خو يه،نظر يناست. بر اساس ا يطوالن يشينةپ

 يهنموده است. مطالعه و نقد نظر يانمقصود خود را ب يقطر ينمرسوم قوم استفاده كرده است و به ا
نوشتار  يناز اهداف و موضوع ا ييعالمه طباطبا يدگاهخاص از د  يهنظر يانزبان قرآن و ببودن  يعرف

 ينپژوهش ا ي. سوال اصلباشد يم يو با اتكاء به آثار و يليو تحل يفياست. روش مطالعه از نوع توص
 دده يپژوهش نشان م يها يافته  يست؟زبان قرآن چ يعرف يهاز نظر ييعالمه طباطبا يلاست كه تحل
 يي،ماورا يقاشتمالش بر حقا يلاما قرآن را بدل يرفته،پذ الجمله¬يرا ف يزبان عرف ي¬يهكه عالمه نظر

. از داند يم يوعموم يزبانش، فراتر از فهم عرف يتآن و وجود متشابهات و جزم يعدم شناخت ژرفا
 هاي¬نازل شده است اما تفاوت رفيزبان قرآن هر چند بر اساس عناصر ع ي،منظر عالمه طباطبائ

و  ينزبان د يانگار يكسان ي يهنظر نفي سبب ها¬تفاوت ينبا زبان عرف دارد كه وجود ا اي ياساس
زبان قرآن، اصول  يردر تفس يبي،غ يمو اشتمال آن بر مفاه يجينزول تدر يل. به دلشود¬يزبان عرف م
مشكك بودن  يتخصوص ياست و دارا عرفيفرا يزبان يراز يست،ن يالزم است اما كاف يو قواعد عرف

  .باشد يسطوح و ساحات ادراك و فهم م

  .يقرآن يزبان عرف، گزاره ها يي،عالمه طباطبا ين،زبان د: هاكليدواژه
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  بيان مساله 
ها زبان اصلي قرآن، زبان هدايت جان و دل انسان

روحاني، خداپرستانه و است. توصية يك رويكرد 

آخرت گرايانه در سراسر حيات و در متن زندگي 

اندازهاي متعالي در زندگي انسان دنيوي و گشودن چشم

است.  مخاطب اصلي قرآن، فطرت انسانهاست و 

هاست. از اين رو،  رسالت اصيل آن شكوفا كردن فطرت

ها آشنا، و قابل فهم است؛  زبان قرآن براي همه انسان

ها در همة  ن زبان قرآن، زبان مشترك همة انسانبنابراي

گيري از معارف  باشد. در بهره اعصار، و زباني جهاني مي

قرآن، داشتن فرهنگ و تمدن خاصي شرط نيست تا 

ها در اثر ندانستن آن، از درك لطايف قرآن  انسان

   ).79: 1381محروم باشند(جوادي آملي، 

 گاههاى مختلفىيكى از ابعاد قرآن كه در زمينه آن ديد

ها و نظريات  ديدگاه. عرضه شده است، زبان قرآن است

گوناگون زبان شناختى كه درباره زبان قرآن عرضه شده 

تبارك و پاسخ به اين سؤال است كه خداى  است، در

تعالى در قرآن كريم به چه زبانى با قوم پيامبر 

سخن گفته است. آيا زبان خاصى را در  (ص)اسالم

هايي كه در  يكي از نظريهبرگزيده است؟ مقاصدش رائها

پاسخ به اين سوال ارايه شده است نظريه عرفي بودن 

عرفى بودن زبان قرآن از همان عصر  زبان قرآن است.

 ين(ع)نزول قرآن حتى در آيات قرآن و احاديث معصوم

مي نيز مبناى علو و مورد تصريح و تاكيد قرار گرفته

   .قع شده استتفسير، لغت، فقه و اصول وا چون؛

قوم  نزول آن به زبانكريم بر بسيارى از آيات قرآن 

برخي از آيات سوره   .پيامبر اسالم (ص)داللت دارد

فصلت، سوره نحل و بسياري ديگر از آيات شريفه 

اند.                                قرآن كريم، عرفي بودن زبان قرآن را تاييد نموده

عالمه طباطبايي ضمن اشاره به نظريه عرفي بودن زبان 

داند. تاكيد وي بر  قرآن صرفا زبان قرآن را عرفي نمي

آين است كه قرآن تا آنجا كه به ظاهر آن مربوط 

هاي آسماني، به زبان مخاطبان  شود، مثل همة كتاب مي

و به طور مستقيم بر پيامبر نازل شده است، حقيقت بلند 

نقدر نازل شده تا به لسان عرب درآمده است و قرآن آ

افتد پس به زبان انسان  چون سر و كار خدا با انسان مي

گويد و آيات قرآن حقايق و معاني فرازين را سخن مي

با تعابيري ملموس و زباني واضح براي مخاطبان 

شان با  كند و در سطح معرفت خويش بيان و تبيين مي

  گويد.آنها سخن مي

كوشد تا آنها را رامون آنها را در نظر دارد و ميمحيط پي

از هر لحاظ پيش برد و بالطبع ظاهر آن، بيش از هر 

چيز ناظر به مناسبات و مسائل و نيازهاي آن روز 

ها در همة  بخش انساناست، اما باطنش الهام

هاست. در حقيقت نظريه عرفي بودن زبان قرآن  زمان

توان آن  نهايي نميداراي اشكالت زيادي است كه به ت

را نظريه زباني قرآن دانست.  در اين نوشتار سعي بر 

اين است كه نظريه عرفي بودن زبان قرآن با استمداد از 

آثار عالمه طباطبايي تبيين و نقد شود و در نهايت 

هايش  رويكرد ايشان به زبان قرآن از آثار و نوشته
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   استخراج شود.جهت نقد و بررسي و تبيين بحث 

  شينه موضوعپي
تاكنون در زمينة معناداري زبان قرآن از نظر عالّمه 

شده است.  انجاممتعددي  هاي طباطبائي، پژوهش

بررسي و تحليل كاركرد «اي با عنوان  در مقالهنويسنده 

ترين  ، جامع»زبان قرآن از ديدگاه عالّمه طباطبائي

 دانسته وعالّمه  را از آن ديدگاه در حوزة زبان قرآن،

شناسي  فلسفي و معرفترا از جنبه ر زبان قرآن بيشت

ي راد و (ر.ك؛ ساالر مورد بررسي قرار داده است 

  .)81ـ55: 1386پور،  رسولي

اي با عنوان،  محمدحسن قدردان قراملكي در مقاله

، به بررسي »زبان قرآن از منظر عالّمه طباطبائي«

 عالّمه در حوزة زبان دين با توجه به آثار ايشان ديدگاه

را  . وي معتقد است عالّمه زبان قرآن،پرداخته است

طور كلّي، با عرف عام  ، اما اين عرف، بهدانستهعرفي 

اي را در  تفاوت دارد و عالّمه كاربرد زبان اسطوره

: 1381برخي از آيات پذيرفته است (ر.ك؛ قراملكي، 

  ).78ـ65

اي با عنوان  در مقاله شدرضايي و همكارانمحممحمد 

، به »عالّمه طباطبائي و زبان نمادين و انشايي در قرآن«

بررسي ديدگاه عالّمه دربارة زبان قرآن با تكيه بر تفسير 

الميزان پرداخته است. نگارندگان معتقدند كه عالّمه 

طباطبائي عرف عام قرآن را پذيرفته است، البتّه زبان 

هايي دارد. ايشان بيشتر با  ف عام تفاوتقرآن با عر

هاي اثبات معناداري زبان قرآن (اخبار،  توجه به جنبه

انشاء، نماد، رمز و كنايه)، به معناداري زبان از نظر 

اند.(ر.ك؛ محمدرضايي و همكاران،  عالّمه پرداخته

   ).115ـ93: 1393

 اي تحت عنوان و همكارانش در مقاله سعيد جليليان

معناشناسي زبان قرآن از ديدگاه عالّمه طباطبائي(ره) «

نظر  »در تفسير البيان في الموافقة بين الحديث و القرآن

تفسير، در باب زبان اين ا با توجه به عالّمه طباطبائي ر

قرآن در دو محور عرفي بودن زبان قرآن و مراتب 

وده است.(ر.ك؛ جليليان و معنايي آيات تبيين نم

) نگارنده مقاله حاضر در 143- 161: 1394همكارانش،

كه با استفاده از روش تحليلي و  سعي داردپژوهش  نيا

با تاكيد بر آثار زبان قرآن را نظريه عرفي بودن توصيفي 

مورد عالمه نقد كرده و ديدگاه عالمه طباطبايي را 

   تبيين قرار دهد.و  ليتحل

  عرفي بودن زبان قرآن نظريهالف) 
هاي مردم در طبقات  زبان عرفي، زبان عمومي توده«

كنند و  گوناگون اجتماعي...است كه با آن صحبت مي

 موسوي»(كنند مطالب خود را به ديگران منتقل مي

هاي  ) زبان عرفي داراي ويژگي11: 1376اردبيلي،

ها عبارتند از:  باشد كه برخي از اين ويژگي متعددي مي

براي فهم زبان عرفي، آشنايي با لغت واصول و  -1

 كند قواعد دستوري و لفظي محاوره كفايت مي

در زبان عرفي مسامحه و مبالغه  -2)29: 1396(آريان،

يزان دقت و عمق در آن شود و لذا م به وفور يافت مي

در زبان  -3) 11و18كم است.(موسوي اردبيلي، همان: 
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عرفي باورها و خصايص فرهنگي و قومي وجود 

) در نتيجه مردم در محاورات روزمره 18دارد(همان: 

با پيدايش مذاهب كنند.  خويش از اين زبان استفاده مي

چون غلو، تصوف و اخباريگرى، عرفى  هايى و نحله

ن قرآن مورد انكار قرار گرفت و مفاهيمى به بودن زبا

قرآن نسبت داده شد كه عرف اهل زبان با آنها بيگانه 

  بود. 

قرآن كريم به زبان رايج در  بر اساس نظريه عرفي بودن،

نازل شده است. اين  ر گرامي اسالم(ص)ميان قوم پيامب

  -1باشد كه عبارتند از:  داراي لوازم متعددي مي نظريه

يكى از لوازم اين نظريه  ؛ى از واژگان زبان قومگير بهره

از همان واژگانى كه در زبان قوم  آن است كه در قرآن

مقاصد  بيانوجود داشته است، در نبي مكرم اسالم(ص)

اراده  هاآنچه خداوند از آن واژ است.استفاده شده 

باشد.  ميآن قوم  ورد نظرهمان معانى م ه است،نمود

اما  ؛پذيرفتنى است هارى از آن واژالبته اراده معانى ديگ

   در اين صورت بايد با قرائن صارفه همراه باشد. 

از ديگر لوازم  ؛عربىزبان پيروى از قواعد دستورى  -2

در قرآن از همان  عرفى بودن زبان قرآن اين است كه

قواعد صرفى و نحوى رايج در ميان قوم رسول خدا 

  است. شده  تبعيت (ص)

 ؛عربى در قرآنزبان هاى بالغى  وجود ويژگى -3

خصوصيات  الزمه ديگر اين نظريه آن است كه همان

نظير حذف،  (ص)بالغى رايج در ميان قوم پيامبر 

و كنايه در قرآن كريم نيز وجود داشته  تكرار، مجاز

قرآن  نيست، در هاباشد و هر خصوصيتى كه در زبان آن

   .هم وجود نداشته باشد

از لوازم سخنى كه به  نزد قوم؛ م بودن قرآنقابل فه -4

ايراد شده، اين است كه آنها مراد  پيامبر(ص)زبان قوم 

با يكديگر  خودشانچنانكه وقتى ، از آن را بفهمند

  . فهميدند ديگر را مىيك مقصودگفتند،  سخن مى

هم سنخى  ؛جواز مراجعه به كالم قوم در فهم قرآن -5

مقتضى آن است كه (ص) قرآن با كالم قوم پيامبر

بشرى تشابه  از آيات قرآن همسان متون برخيچنانچه 

و ابهام داشته باشد، بتوان به منظور فهم مراد اين آيات و 

ابهام از آنها به متون نثر يا نظم آن قوم  رفع تشابه و

  . مراجعه كرد

ى تنها وسيله قومزبان هر  ؛تناسب با فرهنگ قوم -6

بلكه نماد و نمايه  ،نيست تفهيم و تفهم ميان آن مردم

ر.ك؛ ( بينى آن مردم است فرهنگ و جهان

زاييده  زيرا زبان هر قومى )18-24: 1368ايزتسو،

تر دقيق به عبارت  .بينى آن قوم است فرهنگ و جهان

شناختى هر قومى در نوع  واژگان و خصوصيات زبان

ها و فنون و  ها و باورها، آداب و رسوم، حرفه دانش

به  .جغرافيايى و تاريخى آن قوم ريشه دارد موقعيت

شخص  اعرابمالحظه مى شود كه مثال  دليلهمين 

 ي زبان ها، اما فارس)64مائده/( بسته دست خسيس را

بنابراين يكى ديگر از . خوانند او را ناخن خشك مى

لوازم عرفى بودن زبان قرآن مرتبط بودن آن با فرهنگ 

   .است(ص)بينى قوم پيامبر جهان و
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به لحاظ زبان در تاييد اين نظريه كه زبان قرآن 

است،  گرامي اسالم(ص)همان زبان قوم پيامبر شناختي، 

آيات  ترين آنها مهمادله و شواهد فراوانى وجود دارد كه 

  باشد. شريفه قرآن مي

  قرآنپيروي از  سياق آيات 

در  كه دهد ، نشان مىآنها مالحظه آيات قرآن و تفاسير

پيامبرگرامي اى نيست كه در زبان قوم  قرآن هيچ واژه

معنا باشد و هيچ  يا گنگ و بى نبوده باشد اسالم(ص)

نيست كه در غير قالب زبانى و فرهنگى آن  اي گزاره

 نامفهوم و مبهم هابوده باشد و در نتيجه براى آن قوم

از آيات براى برخى از مردم  اى اگر هم مراد پاره .باشد

به  توجهى نمايد، اين ابهام در اثر بى اول مبهم مى در نگاه

لذا با دقت در اين  ،همه قرائن الزم براى فهم آيات است

   شود. آشكار ميكامال  قرائن، مراد آن آيات

بنابراين آيات قرآن مانند لغز و معما نيست و ابهامى كه 

تعالى در آيات قرآن ايجاد  وند، از سوى خداشدذكر 

عالوه بر اين   ).24: 1361ايي، (طباطبنشده است

بسيارى از آيات قرآن به نحو مطابقى يا التزامى بر نزول 

برخى از  .قوم پيامبر اسالم (ص)داللت دارد آن به زبان

كند،  بر اين معنا داللت مى آياتى كه به نحو مطابقى

ولَو جعلْنَاه قُرْآنًا أَعجميّا لَقَالُوا ) «3فصلت/ت (چنين اس

لَو اتُهآي ّلَتّلَا فُصيمجأَأَع ّرَبِيعقُلْ و وينَ هلَّذنُوا لآم 

 علَيهِم وهو وقْرٌ آذَانهِم في يؤْمنُونَ لَا والَّذينَ وشفَاء هدى

 ).«44فصلت/» (نْ مكَانٍ بعيدم ينَادونَ أُولَئك عمى

 الَّذي لسانُولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُونَ إِنَّما يعلّمه بشَرٌ  

»  مبِينٌ عرَبِيّ لسانٌ وهذَا أَعجميّ إِلَيه يلْحدونَ

تصريح  كريم ه مالحظه شد، قرآنچ. چنان)103نحل/(

 دارد كه غرض از نزولش آن است كه قوم پيامبر اسالم

كنند و بديهى است  تامل بفهمند و در آن آن را (ص)

 هاآن رسومآن است كه قرآن به زبان م الزمه اين امر

به  : ما آن راندخداى تعالى فرمود جهتبه همين . باشد

  .بلكه آن را بفهمند ،كرديمنازل عربى  زبان

كه بر اين معنا صراحت  فصلت عالوه بر آنسوره آيات 

 نازل شده حمد(ص)حضرت مدارد كه قرآن به زبان قوم 

 باشد. نيز مي ، حاوى نوعى استدالل بر اين معنااست

و  غريب ياى با مخاطبان خود به زبان چنانچه گوينده

با اين اعتراض آنها  سخن بگويد، به طور طبيعىناآشنا 

مواجه خواهد شد كه چرا به زبان خودمان با ما سخن 

 - چنين اعتراضى در خصوص قرآن نيز . گويى نمى

 -نازل نشده بود (ص) چنانچه به زبان قوم رسول خدا

كه در آيه شريفه آمده، آنها  قابل طرح است. چنان

به زبان ما بيان نشده است؟ چرا در  گفتند: چرا قرآن مى

شده،  حالى كه ما عرب هستيم، قرآنى كه براى ما نازل

در حالى كه قرآن يكى از  به زبان غيرعربى است؟

هاى فراوانى  تاريخى است و انگيزههاى  مهمترين پديده

چنين اعتراضى در خصوص آن وجود داشته  بيان براى

قوم  زبان هيچ كس در تاريخ اين اعتراض را از .است

از اين عدم اعتراض  .نقل نكرده است پيامبر اسالم(ص)

و معهود  شود كه قرآن به همان زبان رايج روشن مى

  . )43- 45: هماننكونام، (خودشان نازل شده است
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ولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُونَ إِنَّما «نحل سوره 103در آيه 

 لسانٌ ذَاوه أَعجميّ إِلَيه يلْحدونَ الَّذي لسانُيعلّمه بشَرٌ  

ّرَبِيبِينٌ عبه زبان قوم بودن «اى ديگر بر  نيز به گونه »م

آيه براى دفع  خداوند در اين .استدالل شده است»  قرآن

كه قرآن را شخصى اعجمى  توهم مشركان مبنى بر اين

آموزاند، به عربى مبين بودن  پيامبر اسالم (ص)مى به

 نتيجه بخش بودنالزمه  .كرده است قرآن كربم استناد

بر مقدمات معلوم و مسلم  اين است كه هر استداللى

توان امرى را  مقدماتى مى بر اساس چنين .متكى باشد

 كه كرد. بنابراين از اين اثباتكه معلوم و مسلم نيست، 

به عربى مبين بودن قرآن   شريفه آيهاين خداوند در 

براى  شود كه مىگونه استنباط  اين است، نموده تصريح

  . معلوم و مسلم بوده استاين امر كامال  مخاطبان 

كه واژگان قرآن  اين آيه صرفا بر اين معنا داللت ندارد

بلكه بر وجود اين ، (ص)است به زبان قوم پيامبر اسالم

داللت  خصوصيت در تمام ابعاد زبان شناختى قرآن

اين آيه از طرفى قرآن را  زيرا )45.(نكونام،همان: دارد

كه همه  خواند و الزمه آن اين است مبين و مفصل مى

و  معهود پيامبر(ص)ابعاد زبان شناختى قرآن براى قوم 

باشد و در اين زمينه با زبان رايج در ميان آنها  آشنا

براى آنها مبين و  هيچ تفاوتى نداشته باشد وگرنه قرآن

از طرف ديگر زبان قرآن را  .باشد  توانست مفصل نمى

اعجمى بودن آن را انكار كرده است.  عربى خوانده و

واژگان داللت  تر از نوع اين دو واژه بر معنايى گسترده

كه  يعنى عربى بودن قرآن صرفا به اين معنا نيست، دارد

، التين، نوع واژگان قرآن عربى است و مثال فارسى

بر اين معنا نيز داللت دارد كه  بلكه ،نيست... و  عبري

از هر گونه عاري زبان قرآن قابل فهم براى آنها است و 

عربى به «نويسد:  راغب مى سبببه همين  .ى استابهام

اعجم «در مقابل  ،» معناى سخن شيوا و آشكار است

چه عرب  ؛كسى است كه در زبانش نوعى گنگى است

غيرعرب، و اين به آن جهت است كه عرب از  باشد يا

 راغب اصفهاني،(»فهمد [زبان] عجم (غيرعرب) كم مى

 الزمه اين معنا نيز آن است كه زبان قرآن در). 67بي تا:

واژگان و معانى  همه جهات زبان شناختى نظير نوع

آنها، نوع تعابير، قواعد دستورى و تناسب فرهنگى با 

در اسالم (ص)سنخيت داشته باشد.  زبان قوم پيامبر

واقع اين قبيل آيات قرآن كريم تصريح بر اين دارد كه 

شناختي با زبان  زبان قرآن از جهت مالحظات زبان

خواني داشته و براي  سالم هممردم عصر نبي گرامي ا

مردم زمان پيامبر(ص) كامال آشنا و قابل فهم بوده 

است.اما عرفي دانستن زبان قرآن و تاكيد بر اين مساله 

كه زبان قرآن صرفا تابع مناسبات زبان عصر نزول است 

داراي يكسري لوازم و اشكاالت اساسي است كه سعي 

  آن بيان شود.ترين ايرادهاي  بر اين است برخي از مهم

سازگاري دروني و بيروني نظريه عرفي بودن زبان 
  قرآن

لذا  ،اى زبان شناختى است اوال نظريه مورد بحث نظريه

 .به زبان و خصوصيات زبانى قرآن است فقط ناظر

بشرى بودن  عرفى بودن زبان قرآن به مفهوم عرفى و
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پيامها و ناتوانى   محتواى قرآن و در نتيجه بطالن

نيازهاى دينى در تمام اعصار و  به پاسخگويى

امكان  محدوديت نگرش قرآن به عالم دنيوى و مادى و

ثانيا . فهم حقايق غيبى قرآن براى تمام انسانها نيست

اين نظريه مربوط به بخشى از قرآن كريم است كه 

تواند  . عرفي بودن زبان قرآن نميمدلول لفظى دارند

بنا بر   رآن باشد.جامع و شامل همه مفاهيم و پيامهاي ق

حروف مقطعه آغاز برخى از  عرفي بودن زبان قرآن،

و توجيه  قابل بحثها كه مدلول لفظى ندارند،  سوره

و خود  )385 -381: 1383باشند (سعيدي روشن، نمي

اين مطلب يكي از نقاط ضعف اين نظريه و يكي از 

نقدهاي وارد بر آن است. اين در حالي است كه اغلب 

نديشمنداني كه در مباحث زبان دين تاكيد بر  متفكران و ا

زبان عرفي دارند، مرتكب اشتباه خلط ميان ديدگاه 

عرفي بودن زبان قرآن به عنوان يك نظريه زبان 

شناختي و عرفي بودن زبان قرآن به مفهوم بشري بودن 

  محتواي قرآن شده اند. 

زبان قرآن با زبان عرف عام تفاوت هاي متعددي دارد: 

زبان قرآن تسامح وجود ندارد و خداي متعال در  -1

حكيمانه و با نهايت دقت و ظرافت سخن گفته است 

درحالي كه در عرف جامعه تسامح وجود 

  ) 417و418: 5دارد.(طباطبايي، ،ج

با نزول قرآن كريم برخي از اصطالحات و واژگان  -2

شان  چون شريعت، صاله و صيام داللت زبان عرب هم

دگرگون شد. در برخي موارد دامنه برخي واژه ها 

توسعه يافت مانند كفر، فسق و نفاق و بر برخي كلمات، 

كه قرآن  داللت جديدي داده شد كه سابقه نداشت. چنان

، نعمت و نعيم، اجر و ثواب كريم ميان عذاب و عقاب

و...تمايز نهاد و هر كدام را در جاي مشخصي بكار 

) كه اين مساله 238-237برد(سعيدي روشن،همان: 

چنين  داللت بر فراعرفي بودن زبان قرآن دارد. هم

اصطالحات خاص قرآن كريم همچون وحي، مومن، 

دنيا، آخرت، برزخ، صراط و... بيانگر زبان ويژه ايست 

اي متعال در تك تك آيات و سور قرآن كريم كه خد

  بكار برده است.

هاي اعجاز قرآن  يكي از اوصاف قرآن كه از جنبه -3

گردد، اعجاز زباني قرآن است. به اين معنا  محسوب مي

كه قرآن كريم داراي فصاحت و بالغت است در 

باشد  كه زبان عرف جامعه خالي از اين ويژگي مي حالي

دكننده غيرعرفي بودن زبان قرآن كه اين مساله تايي

  است.

فهم و تفسير قرآن داراي مباني و تابع قواعد و  -4

اسلوب خاص خويش است كه با توجه به آن مباني و 

چارچوب قواعد و اصول مشخص است كه مي توان 

مراد آيات را درك نمود. در صورتي كه زبان عرف عام 

ميد و توان فه را با اصول محاوره عقاليي و عرفي مي

به نقل از رضايي  78: 3تفسير كرد (طباطبايي، ج

نياز از مباني  ) اما فهم زبان عرف بي84اصفهاني، همان: 

  و اسلوب زبان شناختي است.

بر اساس اين نظريه، بهترين تفسير از ميان تفاسير 
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متعددي كه در باب قرآن نگاشته شده است، تفسير 

علمي ندارد تاريخي است كه به داليل متعددي جايگاه 

باشد. بر اساس  و به ميزان ديگر تفاسير قرآن، معتبر نمي

اين نظريه، تمام تفاسير عرفاني، فلسفي و علمي و... كه 

در طول تاريخ زحمات فراواني در نگارش آنها كشيده 

- 54: 1378شده است، بايد دور ريخته شوند.(نكونام،

) اين در حالي است كه در حال حاضر بهترين و 79

ع ترين نوع تفسير، همان شيوه خاص عالمه جام

طباطبايي يعني تفسير قرآن به قرآن است. زيرا زبان 

قرآن زباني ويژه است و تنها راه فهم قرآن مراجعه به 

خود آيات شريفه قرآن است. با ارجاع آيات قرآن به 

يكديگر اين امر كه بسياري از واژه ها و اصطالحات 

يز از معاني عرفي اشان قرآن، معنايي متفاوت و متما

  دارند به وضوح نمايان مي گردد.

يكي از اشكاالت اساسي نظريه عرفي بودن زبان قرآن، 

هاي مختلف و متعددي است كه از آن وجود  تلقي

دارد(تلقي همزبان بودن با عرف، تلقي سازگاري با 

 هاي زبان مخاطب و تلقي مطابقت وحي  قواعد و ويژگي

)) در 30- 33: 1396ن(آريان،هاي مخاطبا با انگاره

ها، مضمون تمام  صورت پذيرش هر كدام از اين تلقي

  توان ادراك و فهم نمود. آيات را نمي

در صورت پذيرش نظريه عرفي بودن زبان قرآن، بطون 

قرآن، محكم و متشابه و اشتمال قرآن بر مفاهيم و 

مضامين فرامادي و وراي فهم عامه مردم، انكار و يا به 

باشد. در حالي كه در نظريه  قابل توجيه نميعبارتي 

فراعرفي يا به عبارتي در نظريه مشكك بودن سطوح 

ادراك و فهم در زبان قرآن اين امر به طور كامل تبيين 

  گردد. مي

جاودانه و جهاني بودن قرآن به عنوان يك مبناي قطعي 

مانع از آن است كه زبان قرآن در قلمرو زبان عرف عام 

چرا كه زبان عرف، به نوعي از سطح فهم،  منحصر باشد،

فرهنگ و آگاهيهاي گويندگان انساني و محدوديت 

هاي آنها متاثر است.اما قرآن هر چند از لحاظ اصول 

محاوره، منطق زبان شناختي عرف عقال را مراعات 

نمايند و در ساحت مفهومي و رسانايي سخن، به  مي

سطح منظور اتمام حجت و تحقق حد نصاب هدايت، 

فهم عموم مخاطبان و شيوه تخاطب و مكانيسم گفتمان 

عموم را لحاظ مي كند، نه اصطالحات پيچيده و فني 

» بلسان قومه«متخصصان را و به احتمال قوي، مفاد 

همين دو جهت را و نه صرف همزباني را لحاظ مي 

). في الواقع با 384-385: 1383 سعيدي روشن،كند(

توان يك زبان تك  اين وصف، زبان قرآن را نمي

  ساحتي عرفي دانست. 

همچنين به دليل نزول تدريجي و اشتمال قرآن بر 

مفاهيم غيبي، در تفسير زبان قرآن، اصول و قواعد 

عرفي الزم است اما كافي نيست، زيرا زباني است كه 

فراعرفي است و درواقع مشكك بودن سطوح ادراك و 

باشد. به  يهاي بارز آن م فهم در زبان قرآن از ويژگي

ها و توان به وجود قصهعنوان شاهد اين مدعا مي

هاي متنوع اشاره كرد كه هاي متعدد در قالب حكايت
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ظاهراً بيانگر نظريه نمادين زبان قرآن است اما غرض از 

هنري -آوردن داستان در قرآن صرفاً يك امر ادبي

نيست، بلكه قصه و داستان ابزاري براي بيان حقايق 

رايي است.شايد بتوان گفت كه خداي متعال ديني و ماو

در بيان احكام و گزاره هاي فقهي در سطح فهم عامه 

مردم جامعه سخن گفته است اما در قرآن معارف عميق 

الهي در قالب استعاره، تمثيل و كنايه بيان شده است 

  اي كه با زبان و فهم عرف جامعه همخواني ندارد. گونه به

ي نظريه عرفي بودن زبان يكي از پيش فرض ها - 2-7

قرآن اين است كه زبان قرآن برآمده از معلومات و 

باشد، و  تصورات عرب عصر بعثت پيامبر اسالم(ص) 

لذا در قرآن، حقايق شرعي و آيات مشتمل بر حقايق 

علمي وجود نداشته باشد. همچنين با توجه به اين كه 

منابع زيادي در باب عرب آن زمان در دست نداريم، 

ن سوال مطرح مي شود كه به چه ميزان از باورها و اي

انديشه عرب عصر نزول قرآن آگاهي داريم كه بر 

اساس آنها، قرآن را تفسير نماييم؟ بنابراين نمي توان 

  باشد. مدعي شد كه زبان قرآن صرفا عرفي مي

  ديدگاه خاص عالمه طباطبايي در باب زبان قرآن 
دن زبان قرآن را نظريه عرفي بونيز عالمه طباطبائي 

پذيرد اما تأكيد دارد كه نبايد به قواعد و فهم عرفي مي

بسنده كرد، بلكه بايد به خود قرآن مراجعه كرد. زبان 

قرآن، زباني خاص و منحصر به فرد است كه هيچ 

بديلي ندارد و داراي ساحت هاي متعدد و متنوع است. 

ومي ايشان بر اين عقيده بود كه زبان قرآن از اذهان عم

و فهم عرفي فراتر است و به عبارتي چند اليه است و 

هاي بارز  مشكك بودن سطوح ادراك و فهم از ويژگي

  پردازيم زبان قرآن است كه در ادامه مطب به آن مي

در همين راستا در بيان عرفي بودن زبان قرآن در  

وما أَرسلْنَا منْ رسولٍ إِلَّا  «سوره ابراهيم  4تفسير آيه 

 منْ ويهدي يشَاء منْ اللَّه فَيضلُّلسانِ قَومه ليبيِّنَ لَهم  بِ

شَاءي  وهزِيزُ والْع يمكبيان مي دارد: 4ابراهيم/ ». ( الْح (

»  بِلسانٍ عرَبِيٍّ مبِينٍ «در اينجا مانند آيه » لسان«كلمه 

لغت  )  به معناي195شعراء/ به زبان عربي فصيح. (

به رسول و در كلمه » قومه«است و ضمير در كلمه 

شود گردد و حاصل معني چنين ميبه قوم برمي» لهم«

كه: ما هيچ رسولي را نفرستاديم مگر به زبان مردمش و 

به لغت و واژه ايشان تا بتواند احكام را براي آنها بيان 

  ).15:  12ج، 1417طباطبائي، كند(

بر بعضي افراد عجمي را، عالمه مراد از نزول قرآن  

داند و در تاييد آن سخن نزول آن به زبان غيرعربي مي

ولو جعلناه قرآناً اعجمياً لقالوا «نمايداشاره به اين آيه مي

لوال فصلت آياته اعجمي و عربي قل هو للذين آمنوا 

هدي و شفاء والذين اليومنون في آذانهم وقرٌ و هو 

از ظاهر عبارات و ) در واقع 44:سجده» (عليهم عمي

جمالت عالمه اين گونه استنباط مي گردد كه در تفسير 

اين آيات، ايشان تاكيد بر نظريه عرفي بودن زبان قرآن 

دارند. تاكيد اصلي آيات قرآن كريم بر نزول آن به زبان 

باشد به گونه اي عرف جامعه زمان رسول اكرم(ص) مي

است. اگر كه منظور نزول لفظ آيات در قالب لغت عربي 
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بخواهيم در تائيد اين مدعا، آيات ديگري از قرآن كريم 

(ره) بيان را همراه با توضيح و تفسير حضرت عالمه

  سوره ابراهيم اشاره نمود.  4كنيم مي توان به آيه 

عالمه تاكيد مي كند كه منظور از ارسال رسل به زبان 

خود، اين است كه، رسوالني كه فرستاده ايم، هر كدام از 

اهل همان زباني بوده اند كه مأمور به ارشاد اهل آن 

شده اند، خواه خود پيامبر از اهل همان محل و نژاد 

همان مردم باشد و يا اين كه از اهل سرزميني ديگر 

باشد ولي با زبان آن قوم با آنها تكلم نمايد. سوال 

اساسي اي كه عالمه در اينجا طرح مي كند اين است كه 

كه براي بيش از يك امت مبعوث شده آيا پيامبراني 

اند(مانند پيامبران اوالعزم) زبان همه اهل عالم را مي 

دانسته اند و با اهل هر امتي به زبان خود آن امت سخن 

مي گفته اند يا خير؟ در پاسخ بايد گفت سياق آيات 

قرآن در سوره هاي متعدد دال بر اين است كه اين 

ل زبان قوم خويش نبوده پيامبران، اقوام ديگر را كه اه

اند را نيز دعوت مي نموده اند چنان كه حضرت ابراهيم 

زبان بود، عرب حجاز را به عمل حج » سرياني«كه 

دعوت نمود، يا پيغمبر گرامي اسالم، يهود عبري زبان و 

نصاراي رومي زبان و غير اين ها را دعوت فرمودند و 

ي پذيرفت. هر كدام كه ايمان مي آوردند، ايمانشان را م

وما ارسلنا من رسول اال بلسان «ي  در واقع معناي آيه

اين است كه خداوند متعال، پيامبران را » قومه ليبين لهم

فرستاده تا به زبان عادي و روزمره كه با آن گفتگو مي 

كنند، با قوم خود صحبت كنند و پيام وحي را به آنها 

به زبان  منتقل نمايند. گويا خداي تعالي هر پيغمبري را

قوم خود فرستاده تا راحت به مردم بگويند كه چه 

ي  ي سعادت و چه چيزهايي مايه چيزهايي مايه

  ).16-17: همان1417طباطبائي،باشد( شقاوتشان مي

داليل فراعرفي و مشكك بودن سطوح ادراك و فهم 
  در زبان قرآن 

عالمه طباطبائي(ره) از ويژگي چند ساحتي بودن معاني 

گويد: آيات قرآن خن به ميان آورده و ميآيات قرآن س

داراي معاني مترتب بر يكديگر است، معاني اي كه 

بعضي مافوق بعضي ديگر است. معاني آيات در طول 

يكديگر قرار داشته و ارتباط معاني با لفظ به گونه اي 

است كه همه معاني در عرض هم نمي تواند مراد از لفظ 

- مقصود و منظور مي باشد بلكه معاني در طول يكديگر

باشند زيرا اگر همه آن معاني در عرض واحد مراد 

باشند، الزم مي آيد كه يك لفظ در چند معنا استعمال 

شده باشد و يا اين كه مشكل عموميت مجاز و يا 

دشواري لوازم متعدد براي ملزوم واحد بيش مي آيد. 

چه اين كه همه اين معاني مترتب طولي، معاني مطابقي 

الفاظ آيات به داللت مطابقي بر آنها داللت  است و

دارند و البته هر معنايي متعلق به مرتبه اي از فهم 

  ) 69-73:  3ر.ك همان ، جاست.(

اين عبارات عالمه بيانگر اين است كه به لحاظ طولي 

بايد زبان دين را متنوع دانست به عبارت ديگر بايد 

است و  گفت زبان قرآن داراي تشكيك در فهم و ادراك

مشكك بودن سطوح ادراك و فهم وجه بارز آن است. 
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زبان دين بايد منعطف باشد تا ظهر و بطن در آن 

پذيرفته شود. در واقع شارع  به نحو طولي از زبان هاي 

متعدد استفاده كرده است. زبان قرآن به نحو طولي 

داراي زبان هاي متعدد و متنوع است. ظهر و بطن و 

مي توان پذيرفت مگر اين كه محكم و متشابه را ن

بپذيريم زبان قرآن، به لحاظ سطوح ادراك و فهم، 

مشكك است و در درون خود همه سطوح ادراك را به 

  نحو تشكيكي داراست. 

در واقع زبان ترجمان ادراك است و به ميزاني كه 

ادراك امور، ژرف و عميق باشد، زبان نيز ظريف و 

هر چه «ب ديگر سرشار از نكته خواهد بود. از جان

زبان، پرداخته، و هنرمندانه ادا شود، طيف گسترده اي 

از معاني اتمي و اثيري به ذهن القا مي كند. در اين 

صورت عبارات از سطح و مرز سازه ها و تركيبات 

عمومي فراتر رفته و با كاربردهاي بديع و خالق، معاني 

 ظريف و لطيفي را بيان كرده و حوزه داللت آنها بسيار

  )196 :1376 فراستخواه،گستردش و  وسعت مي يابد.(

انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم «عالمه در تفسير آيه 

تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي 

نزل به الروح االمين علي «) و آيه 3-4زخرف:»(حكيم

قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 

است  ) مي گويد: قرآن كالمي193-195:شعراء»(مبين

كه تركيب شده از الفاظي است كه آن الفاظ هم داراي 

  اي است. معاني حقه

الفاظي كه درست آن معاني را حكايت مي كند زيرا 

همان طور كه معاني از ناحيه خدا نازل شده، الفاظ هم 

از آن ناحيه و به لسان عربي نازل شده است كه عربي 

طور بودنش، ظاهر و آشكار است و مقاصدش را به 

 «كامل بيان مي كند. در حقيقت اين آيه به همراه آيه 

) در 198شعراء/»( الْأَعجمينَ بعضِولَو نَزَّلْنَاه علَى 

حقيقت اين معنا را بيان مي كنند كه ما قرآن را به زبان 

عربي آشكار و واضح الدالله نازل كرديم، تا به آن 

فهميم آن را نمي ايمان آورند و تعلل نورزند به اين كه ما

و اگر ما آن را به بعضي از افراد غيرعرب نازل مي 

ماند و آن را رد نموده كرديم، اين بهانه برايشان باقي مي

فهميم چه مقصودي دارد، ايمان و به بهانه اين كه نمي

  ).321: 15ج،1417طباطبائي، نمي آوردند(

  قرآن لفظي مثل قرآن بسيط و مجرد 
اي كه عالمه به استناد آن تاكيد بر يكي از داليل عمده 

نمايند، اين است كه قرآن  فراعرفي بودن زبان قرآن مي

لفظي را مثل قرآن مجرد و بسيط مي داند. خداوند 

انا جعلناه قرآناً «متعال ذيل سوره زخرف مي فرمايد: 

عربياً لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي 

سير اين آيات شريفه ) عالمه در تف3-4:زخرف»(حكيم

غايت و » لعلكم تعقلون«بر اين عقيده است كه جمله 

غرض جعل قرآن را بيان مي كند و اين امر شاهد بر 

اين است كه قرآن قبل از آن كه به زبان عربي درآيد، 

در مرحله اي از هستي، وجود داشته كه عقول بشر به 

آن مرحله دسترسي نداشته است. بنابراين قرآن برحسب 

موطن نفس االمري اش، مافوق فكر و عقول بشري 
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است و خداي متعال آن را از آن موطن فرود آورده و 

به لباس واژه عربيت درآورده است، به اين اميد كه 

عقول بشري با آن انس بگيرند و حقايقش را 

) عالمه در اين 83: 18، ج1417طباطبايي، بفهمند(

وظ مي داند و را لوح محف» ام الكتاب«آيات مقصود از 

دليل لوح محفوظ ناميدن قرآن را اين مي داند كه لوح 

  محفوظ ريشه تمام كتب آسماني است. 

مراد و معناي آيه دوم كه در تاكيد معنا و مفهوم موجود 

قرآن كريم در حالي كه «در آيه قبل است، اين است كه: 

در ام الكتاب و نزد ما بوده و همواره هست، هر آينه 

و به خاطر همين » و سرشار از حكمت است بلند مرتبه

مقام رفيع، عقول بشري دسترسي به آن ندارند و ما آن 

را درخور درك عقول و به زبان عربي نازل كرديم، تا 

فهميم و  مردم آن را بفهمند. بنابراين آنچه ما از قرآن مي

ادراك مي كنيم، فهم و استنباط از همان چيزي است كه 

  است. در ام الكتاب موجود

فَإِنَّما يسّرْنَاه بِلسانك لَعلَّهم  «عالمه در تفسير آيه 

) بيان مي دارد كه ضمير در واژه 58دخان/( يتَذَكَّرُونَ

به كتاب بر مي گردد و مورد خطاب در كلمه » يسرناه«

رسول خدا (ص) است كه زبانش عربي » بلسانك«

م قرآن را به است. خداوند در اين آيه مي فرمايد: ما فه

زبان و بيانت كه زبان عربي است، آسان نموديم تا شايد 

). 151: 18، ج1417طباطبابي، قوم تو، متذكر شوند(

في الواقع الفاظ و عبارات قرآن داللت بر مفاهيمي 

دارند كه آن مفاهيم حاكي از امور خارجي مي باشند و 

تعابيري مانند ام الكتاب، لوح محفوظ و ... حكايت از 

اين دارد كه قرآن كريم سواي از تحققي كه در مقام 

الفاظ دارد و پيش از آنها و بلكه در معيت آنها در مقام 

حقيقت مطلق خود، از نوعي تحقق برخوردار است كه 

آنجا موطن الفاظ و معاني نيست بلكه موطن ايمان و 

  ) 47-48: 1361 طباطبايي،حقايق خارجي است(

  اشتمال قرآن بر آيات متشابه 
زبان قرآن از ديدگاه عالمه نه يك زبان عرفي، 

سمبليك، ادبي يا علمي است. بلكه داراي ساختاري 

است كه مشكك بودن سطوح ادراك و فهم در آن يك 

وجه بارز است . لذا در جهت جهان بيني الهي به تناسب 

سطح مخاطبان و افق فهم آنها، مفاهيم و آموزه ها، 

اهداف و مقاصد مطلوب ، به كار گرفته شده است. 

ها و اصطالحاتش در يك شبكه  زباني كه همه واژه

مند به هم پيوسته، از سطوح و اليه هاي گوناگون  نظام

معنايي برخوردار است. برخي از آياتش محكم و برخي 

آل ( باشد. عالمه در ذيل آيه  ديگر متشابه مي

آيه اي وجود ندارد كه فرمايد: در قرآن  ) مي7عمران/

معنايي خالف ظاهر آن اراده شده باشد و داللت الفاظ 

بر معاني خود، چه معاني اوليه باشند و چه معاني ثانويه 

(باطني) داللت ظاهري است و بنابراين ظهور متشابهات 

 :3، ج1417طباطبايي، در قرآن، امري ضروري است(

21-22.(  

غايت معني است  از نظر عالمه وضع لفظ براي روح و 

و به همين علت، تغيير خصوصيات مدلول به شرط بقاي 
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غايت معني، مانع از داللت حقيقي لفظ در معناي جديد 

نيست. در وضع و تسميه، روح معني و مصداق مد نظر 

است نه شكل و صورت آن. بنابراين داللت عباراتي 

مانند: سمع، بصر، وجه، كالم، استواء بر عرش و ... 

حقيقي است و معاني ظاهري آنها مورد نظر نيست اسناد 

و انس ما با مصاديق محسوس باعث مي شود كه تصور 

كنيم استعمال اين الفاظ در مصاديق غيرمحسوس، به 

معناي ديگري و برخالف ظاهر است. عالمه تبيين و 

توضيح ديدگاه خود را مبتني بر چند مقدمه مي نمايد 

مات و نتيجه حاصل كه به طور خالصه به ذكر آن مقد

از آنها مي پردازيم ايشان تاكيد مي نمايند: قرآن كتابي 

است قابل فهم و انديشه عموم بشريت بدان دسترسي 

دارد و آياتش يكديگر را تفسير مي كنند. قرآن را بايد 

با خود قرآن تفسير نمود، و تمام سطوح معنايي آن را 

بدست  توان با اتكا به اصول زبان شناختي عرفي نمي

آورد بلكه استمداد از ابزار معناشناسي آيات در پرتوي 

  باشد. يكديگر، امري الزم و اجتناب ناپذير مي

مقدمه اول: آيات قرآن كريم را مي توان از حيث 

ـ آياتي كه 1اغراضشان به سه دسته كلي تقسيم نمود: 

مشتمل بر معارف الهي است. معارفي كه در باب طبيعت 

ماوراء طبيعت و حقايق مافوق  و موجودات طبيعي،

طبيعي، بيان اوصاف مبدأ و معاد و امور مربوط به آنها 

از قبيل بهشت، دوزخ، جهنم، برزخ، عقوبت، ميزان، 

ـ آياتي كه با بيان احكام و 2حساب و ... مي باشد. 

دستورات الهي مسير سير انسان در صراط مستقيم الهي 

ـ آياتي كه به 3و هدايت حقيقي را ترسيم مي نمايند. 

بيان رابطه ميان آيات دسته اول و دوم مي پردازند و با 

بيان اين رابطه مسير نهايي كمال انسان را بيان مي كنند. 

  )23(طباطبايي، همان: 

مقدمه دوم: القاي معرفت و شناخت به انسان صرفاً از 

اي كه در طول حيات خويش با آنها انس  طريق معاني

پذير است. به عنوان مثال  مكانگرفته (امور محسوس) ا

توان با  لذت كسب علم و معرفت براي كودك را مي

تمثيل آن به شيريني عسل بيان نمود. (طباطبايي،همان: 

) مقدمه سوم: انسان ها از حيث فهم و ادراك داراي 24

اي  مراتب متفاوت و متعددند، زيرا حيطه مفاهيم و معاني

ه عنوان مثال برخي كه با آنها آشنايند، متعدد است. ب

صرفاً با محوسات مأنوسند و دركشان فراتر از آن نمي 

رود در حالي كه برخي ديگر با مفاهيم مجرد و كلي هم 

طبيعي برايشان آسان است.  مأنوسند و درك امور ماوراء

) مقدمه چهارم: مقصود نهايي دين، 27(طباطبايي، همان:

هي هدايت عموم انسان هاست. بنابراين هدايت ال

مخصوص گروه خاصي نيست. نتيجه حاصل از اين 

مقدمات اين است كه: چون وحي مشتمل بر معارف و 

حقايق ماوراء طبيعي است و القاء اين معارف به انسان 

ها تنها از طريق مفاهيمي كه با آن ها آشنا هستند، 

پذير است، پس بيان اين حقايق براي عامه مردم  امكان

و معاني حسي مانوسند، كه صرفا با عالم محسوس 

ممكن نيست مگر اين كه اين معاني از طريق 

محسوسات القا شوند. لذا هدايت عام الهي مقتضي است 
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كه قرآن، عموم انسان ها را مورد خطاب قرار دهد. 

)  به اين ترتيب براي بيان 28-29(طباطبايي، همان: 

حقايق ماورائي در حد فهم عامه، راهي نيست جز آن 

ايق در قالب معاني و مفاهيم حسي تنزل كه آن حق

نمايند و در جريان اين تنزل است كه احوال و عوارض 

  گردد. لفظ و عالم محسوس بر آنها عارض مي

 جزميت زبان قرآن

) بيان linguistic determinism( جزميت زباني

مي كند كه اگر دو زبان، ظاهرا داراي دو شيوه كامال 

باشند، آن وقت اين امكان متفاوت براي توصيف جهان 

وجود دارد كه در فراگيري يكي از آن دو زبان، نحوه 

سازمان يافتن زبان شما تعيين كننده چگونگي ادراكتان 

از سازمان يافتگي جهان باشد. اين بدان معني است كه 

زبان شما يك سلسله مقوالت از قبل اماده شده را در 

ار مي دهد و مورد آنچه درك مي كنيد در اختيارتان قر

در نتيجه شما به اين مسير هدايت مي شويد كه جهان 

 اطرافتان را صرفا در قالب آن مقوالت دريابيد

   ).287-288: 1374ول،(ي

اي  اگر انسان بخواهد زبان داشته باشد بايد داراي شبكه

از مفاهيم در ذهن باشد و شبكه مفهومي افراد ارتباط 

قرآن زباني  .ردمستقيمي با محيط اجتماعي آنها دا

اش دارد. به عنوان مثال  متناسب با جهان بيني گوينده

در فرهنگ عامه به معناي بال است ولي » جناح«واژه 

در فرهنگ قرآن به معناي ابزاري است كه صاحبش را 

به هدف نزديك مي كند، كه بال جسماني يكي از آن 

سوره فاطر بيان  1باشد. عالمه در تفسير آيه ابزارها مي

اين اندازه از لفظ جناح مي فهميم كه نتيجه «ي دارد: م

اي را كه پرندگان از بالهاي خود مي گيرند، مالئكه هم 

آن نتيجه را مي گيرند، اما اين كه پرهاي آنها مانند 

پرهاي ساير پرندگان باشد، از اطالق لفظ جناح چيزي 

  ) 115: 17، ج1384طباطبايي، ».(فهميده نمي شود

نزول زبان قرآن كامالً براي عرب ه با وجود اين ك

معاصر، مفهوم و قابل درك بوده است و به تعبيري 

يك از اصناف  هيچنه تنها داراي زباني عرفي بوده است، 

يك از   و طبقات اجتماعي جامعه عرب زبان، بلكه هيچ

ها و  ها و ارزش طبقات جامعه بشري كه داراي بينش

و همانند آن آداب و رسوم خاص خود هستند، همسان 

بيني و نظام ارزشي مبتني بر آن  اند؛ چرا كه جهان نبوده

بيني و  جهان كه اين الهي بوده است، درحالي ،در قرآن

هاي  نظام ارزشي در هر زبان ديگر حتي در تمام گويش

) زبان عربي، حداقل به social dialectsاجتماعي (

 ،يعلو( اين جامعيت و كمال، وجود نداشته است

1381: 6.(   

بيني، بايد  لذا با توجه به رابطه دو مقوله زبان و جهان

اذعان داشت كه زبان قرآن متفاوت از هر زبان ديگر و 

. و بايد بدان متفاوت نگريست گويش اجتماعي است

اين سخن بيانگر و دال بر فراعرفي بودن زبان قرآن 

است زيرا زباني است كه ارتباط عميق ساختاري با 

حاكم بر آن دارد. اين خود گواه فرامتني و جهان بيني 

  خاص بودن زبان قرآن است.
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  نتيجه گيري

هايش،  كدام از آثار و نوشته عالمه طباطبايي در هيچ

نظريه و رويكرد  مشخص و واضحي راجع به زبان 

قرآن ندارد و آنچه تحت عنوان ديدگاه عالمه در باب 

است كه  اي زبان قرآن نگاشته شده است، مطالب پراكنده

از آثار وي باالخص تفسير الميزان استنباط شده است. 

پژوهش عبارتند  نيا ياهداف و دستاوردها نيمهم تر

عرفي بودن زبان قرآن قالبي است كه خداي  -1از: 

ها و الزامات براي  متعال به اقتضاي يك سري واقعيت

ارتباط با انسان و در جهت هدايت وي برگزيده است. 

خي از آيات قرآن كريم تاييدكننده هرچند سياق بر

باشد، اما هرگز قرآن كريم  عرفي بودن زبان قرآن مي

آيينه فرهنگ عصر نزول نيست. زباني مستقل دارد. 

استفاده از زبان و الفاظ قوم، محدود و محصور به  ضمن

درك مردم آن زمان نبوده است بلكه جامعه مورد 

و اين از  ها و همه اعصار بوده است هدفش همه انسان

  باشد. هاي اعجاز قرآن مي جنبه

نظريه عرفي بودن زبان قرآن و اين كه زبان قرآن را  -2

صرفا مشتمل بر زبان عرفي بدانيم داراي يك سري 

باشد.  اشكاالت و ايرادهاي مبنايي و بنايي خاصي مي

عرفي بودن زبان قرآن فقط ناظر به خصوصيات زباني 

واند جامع و شامل همه ت قرآن كريم است بنابراين نمي

هاي  مفاهيم و پيامهاي قرآن باشد. از اين نظريه تلقي

متعددي صورت گرفته است و در صورت پذيرش اين 

نظريه، بطون قرآن، حروف مقطعه و اشتمال قرآن بر 

مفاهيم و مضامين ماورائي، انكار و يا به عبارتي قابل 

، درابتدا ) (رهييعالمه طباطبا -2باشد.  توجيه نمي

كه  كند يم دياما تأك ردي پذيبودن زبان قرآن را م يعرف

به  ديبسنده كرد، بلكه با يبه قواعد و فهم عرف دينبا

و بهترين شيوه فهم مراد آيات،  خود قرآن مراجعه كرد

كه  ندبود دهيعق نيبر ا شانياتفسير قرآن به قرآن است. 

 .فراتر است يو فهم عرف يزبان قرآن از اذهان عموم

مشتمل بر مشكك بودن سطوح قرآن به نحو طولي  زبان

. ظهر و بطن و محكم و متشابه را فهم و ادراك است

نمي توان پذيرفت مگر اين كه بپذيريم زبان قرآن، زبان 

سطوح وسيع داراي  به نحو تشكيكياست كه  خاص

عالمه به استناد داليل متعددي  مي باشد. معاني و ادراك

نمايند كه مهم  تاكيد بر فراعرفي بودن زبان قرآن مي

قرآن لفظي مثل قرآن بسيط و  - 1ترين آنها عبارتند از: 

اشتمال قرآن بر آيات متشابه و عدم  -2مجرد است. 

جزميت زبان قرآن. در  - 3شناخت ژرفاي اين آيات. 

تكا به اصول حقيقت تمام سطوح معنايي قرآن را با ا

زبان شناختي عرفي نمي توان بدست آورد، در نتيجه 

 ويژهزبان زبان قرآن نمي تواند صرفا عرفي باشد، بلكه 

در به نحو مشكك بودن سطوح ادراك و فهم ست كه يا

  .متنوع مي باشدو درون خود داراي ساحت هاي متعدد 

 منابع 

 كريم قرآن 

 مفهرس المعجم ال )1384(، ، محمد فوادعبدالباقي
 ، مؤسسه انصاريانللقرآن الكريم
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 بررسي نظريه عرفي بودن «)، 1396، حميد(آريان

 235،ش26سالمعرفت،  ،»زبان قرآن

 خدا و انسان در )، 1368، توشي هيكو(ايزتسو
، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ قرآن

 اسالمي، چاپ دوم

 ساز و علي حاجي  ، سعيد، نصرت نيلجليليان

معناشناسي زبان قرآن از ديدگاه «)،1394خاني(

عالمه طباطبايي در تفسير البيان في الموافقه بين 

، پژوهشنامه معارف قرآني، »الحديث و القرآن

 21، شماره6سال

 قم، شناسيدين )،1381آملي، عبداهللا( جوادي ،

 مركز نشر اسراء 

  ،(بي تا)مفردات راغب اصفهاني، حسين بن محمد
 المكتبه المرتضويه، قم، الفاظ قرآن

 )زبان قرآن عرف «)، 1388رضايي اصفهاني، محمد

پژوهشنامه علوم و معارف قرآن ، »عام يا خاص
  3، سال اول، شمارهكريم

 1386پور( راد، معصومه و رسول رسولي ساالري (

بررسي و تحليل كاركرد زبان قرآن از ديدگاه «

 ،سال سومانديشه نوين ديني، »عالمه طباطبايي

  تحليل زبان )، 1383روشن، محمدباقر(سعيدي
، قم، پژوهشكده حوزه شناسي فهم آن قرآن و روش

 و دانشگاه، چاپ اول

 الميزان في  )،ق1417(نيمحمد حس ديس ،يطباطبائ
، قم، مكتبه النشر االسالمي، چاپ تفسير القرآن

 پنجم

 ______ ،)1384( ،ترجمه سيد تفسير الميزان ،

، قم، دفتر انتشارات همدانيموسوي محمد باقر 

 اسالمي، چاپ بيستم

 ______ ،)1361( ،قم، دفتر قرآن در اسالم ،

 انتشارات اسالمي

 )قرآن، زبان تفكر")، 1381علوي، سيد محمد" ،

 ، سال سوم126، شگلستان قرآن مجله

 تهران، زبان قرآن )،1376مقصود(، فراستخواه ،

 فرهنگي، چاپ اول شركت انتشارات علمي و

 )زبان قرآن «)،1381قدردان قراملكي، محمدحسن

 25، شماره قبسات »از ديدگاه عالمه طباطبايي

 )مشكل ما در «)، 1376موسوي اردبيلي، عبدالكريم

 8، شنامه مفيد، »فهم قرآن

 )نظريه عرفي بودن زبان «)، 1377نكونام، جعفر

، قم، موسسه آموزشي 24، شمجله معرفت، »قرآن

 وهشي امام خميني(ره) و پژ

 ______ ،)1378 ،(»عرفي بودن زبان قرآن «

 42، شماره صحيفه مبين

 )ترجمه نسرين نگاهي به زبان)، 1374يول، جرج ،

  .چاپ اول حيدري، تهران، سمت،


