انگارهشناسی قرآن و نقش آن در تبیین جامعیت قرآن
∗

محمدتقی دیاری بیدگلی
استاد قرآن ح یث داوشگاه قم ،قم ،ایران

∗∗

سید محمدتقی موسوی کراماتی
داوشج،ی دکتری قرآن ح یث داوشگاه قم ،قم ،ایران
تا یخ د یافت01 :ن01ن0335؛ تا یخ پذیرش01 :ن10ن)0331

چکیده
و،شتا حاعر به وقش اوگا ه های زبان شناختی قرآن د تک،ی هیافت های سه اوة فراحر اکثری،
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مقدمه
جامایت قرآن ،تفسیری ج،دی کلی از ماهیت قرآن اسرت م،عر،ع آن ،کشرف
ماهیت کتاب احهی از وظر زماوی جا داوگی) مکاوی جهراوی) یرافت قلمرر قررآن د
سترة حیام اوساوی است .همی امر باعث ش هاست ترا م،عر،ع جامایرت قررآن جایگراه
حساس بیماون ی د حیطة مسائل قرآنشناسی داشته باش  ،چ،ن ک،چکتری اشتباه بره
ایجاد و ی واد ست د و،ع تاامل با قررآن مریاوجامر قررآن ا از منصرب جایگراه
اقای خ،د تنزل میدهر د وتیجره ،کا آمر ی قررآن بره مخراطره خ،اهر افتراد .آوچره
اهمیت جامایت قرآن ا د چن ان ساخته ،ترأثیر عملری ور،ع مارفتری اسرت کره از رزا ة
جامایت قرآن به دست میآی  ،چ،ن به م،ازام هر و،ع تاریفی که ح قلمر قررآن ا د
جامایت آن تایی ومای  ،عمل به آن ویز قبض بسط مییاب .

 .1جایگاه جامعیت قرآن در قرآنشناسی
جامایت قرآن د وظا مارفتشناسی آن د ح،زة مباوی تفسیر قرآن جرای مری یررد.
مباوی قرآن به آن دسته از پیشفردها ،اص،ل م،ع،عه با هرای اعتقرادی مفسرر فتره
میش،د که مفسر بر اسراس آن سراختا جهرت تفسریر خر،د ا صر ،مبنر ی مریومایر
.ک؛ شاکر .)81 :0301 ،بر ای اساس ،جامایت قرآن به عن،ان یکی از پیشفرردهرای
بنیادی د ح،زة تفسیر شناخته میش،د .ک؛ عایی اصفهاوی ،0301 ،ر .)011 :0

 .2پیشینة بحث دربارة جامعیت قرآن
سابقة بحث د ای م،ع،ع به دی اه اب مسا،د بازمی رردد .ی برا مستمسرک قررا
دادن آیة وَ نَزَّلْنَا عَلَیْک الْکِتَابَ تِبْیَانراً لِکُرلِّ شَریْءٍ ،وخسرتی را ا بره سر،ی دیر اه
فراح اکثری برداشت د تفسیر آیة یادش ه چنی اظها وظر وم،د« :أوزل فی هذا احقررآن
کلال علم کلال شیاٍ ق بیّ حنا فی احقرآن» طبرری0801 ،ق ،.ر  .)010 :08امرا د مرحلرة
با  ،غزاحی به دی اه اب مسا،د ص ،م علمی وظرری داد .ک؛ غزاحری 0800 ،ق ،.ر
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او یشرههرای پیرامر،ن م،عر،ع

 )380 :0م،فق ش دی اه خر،د ا ترا سرالهرا د صر
جامایت قرآن جای ده  ،بره ،ورهای کره برز زترری آثرا تفسریری علر ،قرآوری برا

خ،شام ،یی به وظریة غزاحی ،آن ا به ص ،م سمی پذیرفتن ؛ به عن،ان وم،وره ،د قررن
هشتم ب اح ّی ز کشی د کتاب جامع عل ،قرآوی خ،د ،برابی مسرتقل ا برا عنر،ان «فری
احقرآن علم األ حری اآلخرری » مری شرای .ک؛ ز کشری 0810 ،ق ،.ر  .)030 :1امرا
هم،ا ه د کنا وگرش فراح اکثری ،اوگرا ة حر اکثری بره صر ،م اقلیرت برا ایر تفکرر
قابت وم،دهاست که بز راوی ماونر طبرسری .ک؛ طبرسری 0335 ،ق ،.ر )010 :08
شیخ اب،احفتر،ح ازی .ک؛ ازی 0810 ،ق ،.ر  .)00 :01د ایر جبهره قررا دا ور  .برا
وقر های عاحماوررهای کرره قرررآنپژ هرران عصررر حاعررر بررر ایر او یشرره ا د سرراختن  ،وگرراه
غزاحی رایاوه به جامایت قرآن منس،خ ش د حال حاعر ،وزاع بر سر تاریف مشخص
ساخت ح د ثغ ،جامایت قرآن میان د طررز تفکرر حر اقلی حر اکثری اسرت .د
ادامه ،به چگ،وگی تاریف ح اقلی ح اکثری خ،اهیم پرداخت.

 .3تعریف حداقلی
جامایت قرآن د وگرش ح اقلی بر اساس پیشفردهای آمیخته با تفکرام غربی د
یک چها چ،ب ح اقلی تاریف میش،د .ک؛ مصباح یزدی ،0301 ،ر  .)131 :1بر ای
اساس ،دویا غایب بز ز د تاریرف جامایرت قررآن از سر،ی او یشرة حر اقلی بره شرما
میآی  .ای ر ه د تاریف خ،د آ دهاو « :قررآن کره ثمرره خالصرة دعر،م زبران
ساحت است ،وهتنها سفا ش دست ،ی برای دویا به ما ومیده  ،بلکه ما ا مالمت میکنر
که چرا ای او ازه به دویا می پردازی آخرم ا که بهترر ماور ا تر اسرت ،فرامر،ش
ها میکنی » .ک؛ باز ان.)11 :0318 ،
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 .4تعریف حداکثری
وگرش ح اکثری تاریف خ،د ا از جامایت قرآن بر اساس فادا ی به مت

با ت،جره

به غایتی که قررآن دوبرال مریکنر  ،بره دسرت مریدهر  .تاریرف جامایرت قررآن از منظرر
ح اکثری ا میت،ان ذیل تفسیر آیةوَ نَزَّلْنَا عَلَیْک الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ احنحرلن )03
به دست آ د .د ای زمینه آ دهاو :
«با ت،جه به ای وکته که قرآن یک کتاب تربیت اوسانسازی است که برای
تکامل فرد جاماه د همة جنبههای مانر،ی مرادّی ورازل شر هاسرت ،شر
میش،د که منظ ،از همه چیز ،تما ام ،ی است که برای پیمر،دن ایر اه الز
است ،وه اینکه قرآن یک دائرة احمارا ف برز ز اسرت کره تمرا جزئیرام علر،
یاعی ،جغرافیایی ،شیمی ،فیزیک ،یاهشناسری ماونر آن د آن آمر هاسرت»
مکا شیرازی ،0318 ،ر .)310 :00

 .5نسبت جامعیت قرآن با زبان قرآن
با بر سی یکردهای متن،عی که د ح،زة جامایت قرآن ج،د دا د ،مریتر،ان ترأثیر

اوگا ة زبان قرآن ا د تن،ع تکثر وگرشها یکردهرای مختلرف د جامایرت قررآن
مشاه ه کرد .د اقع ،یکی از دالیل چن اوگی یکردها د ح،زة فهم جامایت قررآن،
فق ان یک تاریف اح از زبان قرآن است .با ای بیان ش میش،د که یکری از مبرادی
که با دستیابی صحی به حقیقت آن میت،ان بره مارفرت اقاری از جامایرت قررآن سری ،
زبان قرآن است.
وسبت جامایت قرآن با زبان قرآن ا بای با سه ملحفرة جر،دی جامایرت قررآن ،یانری
جهت زماوی مکاوی ویز قلمر قرآن د حیام اوساوی سنجی  .د ای و،شرتا  ،جامایرت
قرآن به عن،ان یک اصل ج،هر زیربنا شناخته می ردد زبان قرآن به عن،ان یک فرع
بنا بای خ،د ا با جامایت قرآن تاریف ومای  .د ادامه ،ش خ،اهر شر کره مبر أ
حرکتِ وگرشهای مختلرف د یرافت تاریرف صرحی جامایرت قررآن اشرتباه ،مامر،الً
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تاریف جامایت قرآن از س،ی ای ر هها تابای از مسائل دیگر است .د حاحیکره ش
صحی بحث حکم میکن که اصل برا جامایرت قررآن باشر ؛ زیررا چنرانکره فتره شر ،

جامایت قرآن ج،دی پیشرینی از زبران قررآن دا د .بنرابرای  ،ترا تاریرف جامایرت قررآن
ش وگردد ،با زبان قرآن ومیت،ان به حقیقت جامایت قرآن پیبرد ،چ،ن بای سه ملحفرة
زمان ،مکران حیرام اوسراوی د همرة سراحتهرای قرآوری د وظرر رفرت .د غیرر ایر
ص ،م ،تمامیت قرآن ساز ا ی هماهنگی الز ا وخ،اه داشت.

 .6مفهومشناسی زبان قرآن
م،ع،ع زبان قرآن از بحث هایی اسرت کره همر،ا ه میران پژ هشرگران او یشرمن ان
اسالمی ایج ب،دهاست که د مقاطع مختلف تا یخی د قاحبهای متفا تی ظهر ،برر ز
وم،دهاست هیافتهای متفا تی ا از س،ی مکاتب مختلرف فکرری ،ماونر ظراهر رایی
اهل ح یث) ،عرفان رایی ،اص،حی  ...به خ،د دی هاست .ک؛ ملدب.)030 :0300 ،

آوچه الز است د مفه ،شناسی زبان قرآن به آن ت،جه ش،د ،تفکیک میان زبان قرآن
با حغت قرآن است .زبان قرآن به چگ،وگی فراین اوتقال مانایی کال از سر،ی ،ینر ه بره
مخاطب فته میش،د که حغت ویز جزئی از ای سِریر صریر م ا تشرکیل مریدهر  .د
ادامه به اختصا به تاریفهایی میپردازیم که از زبان قررآن ا ائره شر هاسرت .د یکری از
رایشری اسرت کره بره سریلة آن
ای تاریفها آم هاست « :منظر ،از زبران ،آن سرط
او یشه پیا باز  ،میش،د ؛ به عبا م دیگرر ،قتری سرخ از زبران بره میران مریآیر  ،از
چگ،وگی ا تباط تنگاتنگ کال خ ا با احفاظ بشری صحبت مریشر،د» ایرازی ،0308 ،ر
 .)050 :0د تاریف دیگری آم هاست:
«د ادیان مت مح ، ،مقص،د از زبان دی بره تبرع آن ،زبران قررآن ،ماهیرت
زا ه های دینی و،ع یکردهای مانایی چگر،وگی اوتقرال مفراهیم از سر،ی
خ ا و برای مخاطبان آن است؛ مرثالً هنگرا ورز ل کلمرام عبرا ام قرآوری،
خ ا و از چه شی،ه ای بهره رفتهاست؟ ب ی سربب ،زبران قررآن غیرر از «حغرت
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قرآن» است» ملدب.)003 :0300 ،

بنابرای  ،زبان قرآن به ،وههای مختلف اوتقال مفاهیم مانا ،وظیر زبان محا ة عمر،می،
زبان مز ،زبان سمبلیک ،زبان علم  ...اطالق میش،د .ک؛ شاکر.)005 :0301 ،

 .7زبان قرآن در نگرش فراحداکثری
زبان قرآن عراملی اساسری اسرت کره وقشری شرگرف د ایجراد وگررش فراحر اکثری
پیرام،ن م،ع،ع جامایت قرآن ایفا میومای که غاحبراً افررادی برا یکررد تصر،ف بره آن
رایش دا و که برخاسته از و،ع وگاهی است که بر باط قرآن سرایه او اخترهاسرت .پرس
تاریفی که از زبران قررآن بره دسرت مری دهنر  ،د غیراب ظراهر اوجرا مری یررد .ک؛
ساج ی )353 :0305 ،که از آن با عن،ان زبان مزی یرا زبران سرمبلیک یراد مریشر،د .د
تاریف زبان مزی آم هاست:
«زبان مز ،زباوی اسرت کره د آن ،اژه هرا د مانرای عرای خر،د برهکرا
ومی و  ،بلکه متکلم مخاطب به ص ،م خص،صی کلمام ا وشاوهای بر ایر
 ،صرفاً با آشنایی با مااوی عای کلمام ومریتر،ان
مااوی قرا دادهاو  .از ای
به مقاص ،ین ه پی برد مامر،الً د مر،ا دی کره مقاصر ،ینر ه اسررا آمیز
باش  ،از ای شی،ة زباوی استفاده میش،د» شاکر.)001 :0301 ،

 .2نسبت زبان رمزی با باطن قرآن
ماادحة فکری فراح اکثری جز با جر،ع بره براط قررآن حرل ومریشر،د ،چر،ن آوچره
او یشة فراح اکثری د یکرد خ،د اتخاذ کرده ،با ظاهر قرآن بیگاوه است .برای شر
ش ن مطلب کافی است که به است الل غزاحی وظری داشته باشیم کره د مقرا وظریرهپررداز
جریرران اسررتخرار همرة علرر ،از قرررآن ،از باضرری علمررا وقررل مرریکنر کرره برررای هررر آیرره
شصتهزا وکتة قابل فهم است آوچه د آیه باقی میماو  ،از ای هم بیشتر اسرت ،چر،ن
هر کلمهای ظاهر باط ویز ح مطلع دا د .ک؛ غزاحری0800 ،ق ،.ر  )180 :0د
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ادامه برای اثبام ادعای خ،د دست به یک است الل میزو

می ،ی :

«فاحال ،کلالها داخله فی أفاال اهلل عزال جلال صفاته فی احقرآن شرح ذاته
أفااحه صفاته هذه احال ،ال نهایة حها ،فی احقرآن اش ارة ماامع ة :پرس همرة
عل ،داخل افاال صفام خ اسرت خ ا ور د قررآن ،ذام صرفام افارال
خ،د ا ت،عی دادهاست ای عل ،اوتها و ا د» همان ،ر .)180 :0

بنابرای  ،برای بازشناسی هرچه بهتر هیافت فراح اکثری به جامایت قررآن ،عرر م
دا د که به بر سی وقش جایگاه ظاهر باط د اوگا ة فراح اکثری پرداخته ش،د.
د وظا فکری ص،فیه ،باط ا زش جایگاه باالتری وسبت بره ظراهر دا د از حفرظ
مانا با تاابیر مختلفی چ،ن «پ،ست مغز»« ،ظرف مظر ف»« ،وقاب ص ،م»« ،صر ف
،هر» «حباس جان» تابیر مریکننر .ک؛ دهقران .)001 :0303 ،بره عنر،ان وم،وره،
م،ح،ی ظاهر باط ا چنی به تص،یر میکش :
«حرف ظرف آم د ا مانی چر ،آب

بحرررررر مانررررری عنرررر ه أ ّ احکتررررراب»
م،ح،ی.)00 :0300 ،

«حرررف چِبْرر،د تررا ترر ،او یشرری از آن

حرررررف چِبْرررر،د خررررا دیرر ر،ا زان»
همان.)03 :

« ،ش حس ت ،به حرف اَ د خ ،ست

دان که ،ش غیب یرر تر ،کرر اسرت»
همان.)051 :

د وظا فکری فراح اکثری ،رچه ظاهر قرآن جایگاه خ،د ا کامالً از دسرت ور اده،
باط رایی ش ی د چها چ،ب فکری آوان ،ظاهر ا بره حاشریه برردهاسرت .بنرابرای  ،د
برداشت مااوی از قرآن هیچ مح دیتی برای خ،د قائل ویستن د وتیجه ،مناسبام حفظری
اص،ل حاکم بر ابط مانایی ق،اع م،ج،د د اجزای پیکرة ظاهر ا وادی ه می یرو
.ک؛ عمی زوجاوی ،بیتا)311 :؛ به عن،ان وم،وه ،اب عربری مری ،یر « :همران طر ،کره
تنزیل اصل قرآن بر پیامبر از وزد خ ا و ب،ده ،تنزیل فهم آن بر قل،ب ملمنان ویز از واحیرة
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حضرم حق ص ،م میپذیرد» اب عربی ،0303 ،ر  .)150 :3ی از اب،یزی بسطامی وقل
میکن که خطاب به علمای ظاهر می ،ی « :شما علم داوش خ،د ا از مرردهای پرس از
مردهای استادی از استادش که هر د مردهاو  )،فرا رفتهای  ،د حاحی که ما علم داوش
خ،د ا از زو ة جا ی ی که هر ز ومیمیرد ،فرا رفتهایم .امثال ما می ،ی  :حر َّثَنِی قَلبری
عَ

بّی؛ یانی قلبم از پر د ا مرا ح یث می ،ی » همان).

اب عربی همکیشان ا با چنی وگرشی آیام قرآوی ا تفسیر میکننر از آوجرا کره
مبنای تفسیر اوگا ة خ،یش ا بر اساس فیض احهی که خ ا و د قلب بن ان بر زیر ة
خ،د قرا میده  ،یانی «احالمر و ٌ ،یَفذفُه اهللُ فِی قَلبٍ َم یَشاا» است،ا ساختهاو  ،هر مانرا
وظری که ا اده کنن  ،ج،از د به ح،زة تفسیر مییاب .ک؛ عمی زوجاوی ،بیترا001 :
مصباحاحشریاه 0811،ق.)01 :.
غزاحی به ای امر تصری میکن که احفاظ قرآن ،مزها مت هایی هستن که خ ا ور
بررا آنهررا حقررایقی ا کرره عقرر،ل مرررد تحمررل آن ا ورر ا د ،بیرران کررردهاسررت .ک؛
غزاحی 0811،ق11 :.ر .)10د ت،عی ماهیت تأ یل اظها میدا د:
تأ یل قرآن به مانای تابیر خ،اب است؛ یانی همان طر ،کره ؤیرا مثلری اسرت بررای
عاحم خا ر ،احفاظ قرآن ویز مزی است برای حقایقی که خ ا و از آنها ا اده کردهاست
.ک؛ همان .)10 :از ای
فراح اکثری ا بنا میوه

 ،غزاحی د تایی حر د جغرافیرای جامایرت قررآن دیر اه
د ت،صیف قلمر جامایت قرآن می ،ی :

«آیا ومیداوی که قرآن بسان د یای پهنا ی است که داوش همة اوسانهرایی
که د د ان وخستی میزیستن آنهایی که د د ان اخیر زو ی میکننر ،
از قرآن سرچشمه می یرد؛ همان ،وه که ج،یبا ها وهرها از دهرای برز ز
منشاب میش،و  ،همة داوشها عل ،از قرآن وشأم می یرد» همان.)83 :

 .0نقد و بررسی زبان رمزی
هرچن

سترة قرآن خاحی از مرز ویسرت مریتر،ان ملیر اتی ا د ایر زمینره ماونر
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حر ف مقطاه به دست داد .با ای حال ،ومیت،ان زبان ومرادی یرا سرمبلیک ا برر ماهیرت
زبان قرآن تامیم داد؛ زیرا اساسیتری اشکاحی که به ای زبان ا د است ،و اشت سنخیت
آن با کلیت غایتی است که قرآن د و،ع کا کرد
چرر،ن قرررآن هر ایت سرراادم بشررر ا هر ف خرر،د قرررا داده ،زبرران مررزی ومرریت،اور

یکررد خر،یش دوبرال مریومایر .

تأمی کنن ة غایت قرآن باش  .از ای
اختصاو به یک قشر خاو ویز امکان جابهجایی د ر ،وی مفه ،تحریف مانر،ی
د چهررا چ،ب زبرران قرررآن د مرریشرر،د .ک؛ م،سرر،ی ا دبیلرری .)00 :0315 ،بنررابرای ،
 ،صالحیت زبان مزی به دحیل خص،صری بر،دن

دی اه فراح اکثری ومیت،او قرائتی صحی از جامایت قرآن باش ؛ زیرا چنرانکره فتره
ش  ،مب اا حرکت د هیافت فراح اکثری ،باط قرآن است همی امرر باعرث شر ه ترا
قرآن د ای و،ع وگاه از سادهتری ملحفههای جامایت قررآن ،یانری هر ایت عمر،می د
ش،د زبان قرآن که یکی از ابزا های ای غایت است ،ص ،تی مزآح،د بره خر،د بگیررد.
د ای و،ع وگاه ویز به زبان قرآن به عن،ان یرک جر،د پیشرینی وگریسرته ،بره تبرع براط
قرآن ،چنی ص ،مبن ی ش هاست.

 .19زبان قرآن در نگرش حداقلی
قائالن به دی اه ح اقلی ،ماهیت زبران قررآن ا مراهیتی عرفری قلمر اد ومر،ده ،آن ا
مترادف با زبان ق ،بر میشما و  .د تاریرف اصرطالحی زبران عرفری چنری آمر هاسرت:
« منظ ،از ای زبان ،زبران عمر،می مررد اسرت کره مسرائل زمررة خر،د ا برا آن اظهرا
میکنن  .ساد ی خاحی ب،دن از اصطالحام پیچیر ة علمری ادبری د مقابرل ،جر،د
تسام مباحغه از یژ یهای ای زبان است» شاکر.)001 :0301 ،

19ـ .1نقش عملی زبان عرفی در نگرش حداقلی به جامعیت قرآن
قائالن به ای دی اه ،عرف ا با فرهنگ یکسان اوگاشتهاو  .از ای وظر ،زبان قررآن ا
اواکاسبخش با ها جهانبینی عصر جاهلیت تلقی وم،دهاو وهتنها زبران اسرال  ،بلکره
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فرهنگ آن ا ویز عربی میداون

.ک؛ سر ش )5 :0310 ،د ت،عی زبران قر ،اظهرا

میدا و  « :مانای دیگر به زبان ق ،ب،دن ،د قاحب فرهنگ ق ،ب،دن است .ای مانا مبتنری
بر ای مفه ،است که زبان هر ق ،آینه تجلی فرهنگ ،ماتق ام ،تئ ،یها جهانبینری
آن ق ،است» جلیلی.)81 :0313 ،
با ای ت،عیحاتی که از زبان قرآن د دیر اه حر اقلی داده شر  ،برهآسراوی مریتر،ان
چشماو از عملی ای مبنا ا د ح،زة جامایت قرآن مشاه ه کرد؛ به عنر،ان وم،وره ،قرائالن
به ای دی اه چنی اظها وظر میکنن که ا زشهای دینی پی،سته د حرال تغییرر هسرتن .
تما احکا حق،قی اجتماعی اسال  ،متناسب برا جامارة زمران مر،قتی هسرتن احکرا
برای مردمن است ،وه مرد برای احکا  .ا ر مرد ع،د ش،و  ،احکرا هرم بایر عر،د
ش،و » .ک؛ عایی.)10 :0303 ،

19ـ .2نقد و بررسی
وخستی اوتقادی که ای وظریه ا به چاحش کشاو ه ،ای است که د ادبیام عرب ،چره
د مانای حغ،ی چه د مانای اصطالحی «حسان ق ،» ،مانای فرهنرگ ححراظ وشر هاسرت
.ک؛ عایی اصفهاوی .)81 :0311 ،آوچه صاحبان وظریة زبان عرفی ا به خطرا او اختره،
ای است که مان بردهاو استامال «حسان» د ادبیام عرب به مثابة ادبیرام فا سری د د
مانای زبان دست ،ی فرهنگ مرد بهکا برده مری شر،د ،د حراحی کره د زبران عربری،
«الثقافة» تنها حغتی است کره د مانرای «فرهنرگ» حمرل مریشر،د .ک؛ همران) .د مری
است الحی که پایه های دی اه زبران عرفری ا متزحرزل ومر،ده ،اصرل مجرا ام د اسرتامال
است که پذیرش با فرهنگی اژ ان که بررای وخسرتی برا از سر،ی اعرع حغرت اعمرال
ش هاست ،ملغری مری رردد .د تاریرف اصرل مجرا ام د اسرتامال آمر هاسرت« :یانری
همگامی با عرف ایج د کا برد احفاظ کلمرام کره صررفاً همگرامی د کرا برد احفراظ
است .ب ن پذیرش با فرهنگی اژ ان» مارفت .)081 :0305 ،س،می وق ی که برر ایر
وظریه ا د ش ه ،وب،دِ سنخیت میان ساختا زبان عرفی با ساختا زبان قرآن اسرت .هرچنر
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وشاوههایی از زبان عرفی د زبان قرآن دی ه میش،د ،با ای حال« ،زبان عرفری» نجرایش،
ظرفیت قابلیت پذیرش زبان قرآن د ظرف جر،دی خر،د ور ا د .برا مرر ملحفرههرا
شاخصههای زبان عرفی ،فاصله داشت ماهیرت زبران قررآن برا سراختا زبران عرفری کرامالً
آشکا میش،د؛ از جمله شاخصههایی که برای ساختا زبان عرفی تاریرف شر ه ،و اشرت
دقت عمق ویز ج،د عنصر مباحغه مسامحه د آن است .بنرابرای  ،ا رر قررآن اجرزای
زبان عرفی ا د ب وة زبان خ،د بهکا برده باش  ،باعث حطمه خ ،دن به اعتماد مخاطرب
منتفی ش ن مانای آیاتی است که واظر به ت بر تفکر است .عال ه بر ای  ،مفراهیم برهکرا
فته د قرآن خ،د شاه ی ،یا ،اهی سا برر ایر حقیقرت اسرت کره سرط مفراهیم
م،ج،د د سترة قرآن ،فراتر از سط مام،ل د زبان عرفی است .بنرابرای  ،زبران عرفری
ک،چکتر از آن است که بت،اور زبران قررآن ا ترجمره ومایر
 .)00 :0305برای وم،وه میت،ان به آیام ذیل اشا ه وم،د:

.ک؛ م،سر،ی ا دبیلری،

ر هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَ ِ هُروَ الررَّحْمَنُ الررَّحِیمُ * هُروَ اللَّرهُ
الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّو ُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّرارُ الْمُتَکَبِّررُ سُربْحَا َ
ن
اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْرنَى یُسَربِّحُ لَرهُ مَرا فِری

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ اححشرن 11ر)18؛ ا خ ایی است که ماب،دی جرز

ا ویست ،داوای آشکا وهان ،حمان حیم است! ا خ ایی است که ماب،دی جز ا
ویست ،حاکم ماحک اصلی ا سرت ،از هرر عیرب منرزاله اسرت ،بره کسری سرتم ومریکنر ،
امنیتبخش مراقب همه چیز است؛ ق تمن ی شکستواپذیر که برا ا ادة وافرذ خر،د هرر
امری ا اصالح میکن  ،شایستة عظمت است .خ ا ور منرزاله اسرت از آوچره شرریک ا
قرا میدهن ! ا خ ا و ی است خاحق ،آفرینن های بیسابقه ،ص ،تگری بیوظیر) .برای
ا وا های ویک است .آوچه د آسمانها زمی اسرت ،تسربی ا مری ،ینر
حکیم است.

ا عزیرز

ر هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَ هُوَ بِکُرلِّ شَریءٍ عَلِریمٌ احح یر ن)3؛ ا ل
آخر ،پی ا پنهان ا ست ا به هر چیز داواست.
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آوچه وبای از حسان ق ،ب،دن قرآن از وظر د داشت ،بیان بر،دن قررآن غیرر از عامیاوره
ب،دن آن است ،چ،ن قرآن عال ه بر اینکه «بیانٌ حلنالاس» اسرت ،د ا ر فصراحت بالغرت
جای دا د د عی ساد ی ،عمق ابااد مختلفی دا د به تابیر م،ح،ی:
«جمررع صرر ،م بررا چنرری مانررای ژ ف

ویسرت ممکر جرز زِ سرلطان شررگرف»
م،ح،ی.)801 :0300 ،

آیتاهلل ج،ادی آملی د ای زمینه میفرمای « :چ،ن مطاحب قرآن کریم با برهان همراه
است ،زی می باش

چ،ن با فطررم هماهنرگ اسرت ،آسران خ،اهر بر،د .بنرابرای  ،وره

تهیمغز خفیف است وه بر فطرم تحمیل دش،ا  .حذا به هرر د وکتره اشرا ه شر کره:

إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْالً ثَقِیالً احمزمرلن  )5وَ لَقَردْ یسَّررْنَا الْقُررْآنَ لِلرذِّکْرِ فَهَرلْ مِرنْ

مُدَّکِر احقمرن  »)15ج،ادی آملی ،0318 ،ر .)01 :0

 .11زبان قرآن از دیدگاه حداکثری
قبل از

د به شناخت زبان قرآن د وگرش ح اکثر رایاوه ،الز اسرت ور،ع تاریفری

ا بشناسیم که د ساحت فکری ح اکثری از مفه ،جامایت قرآن ا ائره مریشر،د ،چر،ن
فراین ماناشناسی زبان قرآن د وظا فکری ح اکثری از جامایت قررآن شرر ع مریشر،د.
دی اه اصاحت رایی ،جامایت قرآن ا بر اساس مت،ن دینی مبتنی برر اصر،ل عقالوری
همراه با وگاه آخرتی د ظرف دویایی تاریف میکن

.ک؛ ایازی.)03 :0310 ،

د دی اه ح اکثری ،زبران قررآن ا برر اسراس هر ف ورز ل ماناشناسری مریکننر
ماتق و از آوجا که ه ف از وز ل قرآن ،ه ایت بشر د امتر اد ترا یخ اسرت ،پرس زبران
قرآن بای همس ،با ای غایت اوجا یرد تا تأمی کنن ة مانای جامایرت قررآن باشر ؛ زیررا
بحث پیرام،ن زبان قرآن ب ن د وظر رفت ه ف وز ل عقیم خ،اهر بر،د .وکترة مهمری
که د شناخت یکرد ح اکثر رایاوه ج،د دا د ،ور،ع سریر فراینر شرناخت جامایرت
قرآن مارفت به ح،از ت،ابع آن است .د وگرش ح اکثر رایاوه ،ابت ا ماهیت جامایرت
قرآن شناخته میش،د .پس از آن است که زبان قرآن تاریف میش،د .بنابرای  ،از آوجا که
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قرآن خ،د ا وذیراً حلااحمی احفرقانن )0مارفری مریکنر  ،د وتیجره زبران آن ویرز بایر د
استای ای ه ف قرا یرد ،چ،ن اوتقال مانا از سر،ی مرتکلم ،برا د وظرر ررفت هر ف
کال اوجا می یرد .همچنی  ،از آوجا که ه ف خ ا ور از ورز ل قررآن هر ایت بشرر د
ط،ل تا یخ است ،پس زبان قرآن ویز بای فراترا یخی فرازمراوی باشر افرز ن برر ایر ،
تاامل فتا ی یکس،یه ویست ،بلکه د س،یه است .پس د طرف ابطه بای برر سَررِ یرک
مانا ت،افق داشته باشن تا استامال دالحت بهد ستی اوجا یرد .آوچره الز اسرت د ایر
فراین مانابخشی ملح،ظ ردد ،حکیم ب،دن خ ا ور  ،خراتم بر،دن دیر پیرامبر جهراوی
ب،دن قرآن است .بنا بر آوچه آم  ،حز ماً زبان قرآن بای به ،وهای باش کره شاخصرههرای
سه اوره یادشر ه ا د خر،د جرای دهر ترا جریران مانابخشری از سر،ی مرتکلم بره سر،ی
ماناپذیری مخاطب بهد ستی اوجا

یرد.

د میان دی اه ح اکثری ،با د وظریه م،اجه هستیم که هر یرک از آنهرا بر ن وفری
دیگری به دوبال ا ائة ترجماوی از زبان قرآن مطابق با ماهیت ج،دی جامایت کرال احهری
هستن که تأمی کنن ة ساحتهای زمراوی مکراوی قررآن باشر  .د ادامره ،بره بر سری د
دی اه فطری ترکیبی د او یشة ح اکثری خ،اهیم پرداخرت کره بررای غایرت مرذک،
ا ائه ش هاو .

 .12بررسی دیدگاه زبان فطری قرآن
زبان فطرم یکی از وظریههای مشه،

مطرح د ح،زة زبان قررآن اسرت .غرایتی کره

ای وظریه دوبال میکن  ،اثبرام جهراوی بر،دن سرترة دعر،م جرا داوگی جامایرت
حیام قرآن است.
ادحه ای که ساختا اوگا ة زبان فطرم بر اساس آن بنا ش ه ،عم،ماً ب مایرة قرآوری دا د
که می ت،ان به م،ا د ذیل اشا ه کرد :وَ مَا هِیَ إِالَّ ذِکْری لِلْبَشَرر احمر ّثرن )30؛ وَ مَرا
هُوَ إِالَّ ذِکْرٌ لِلْعَالَمِینَ احقلرمن)51؛ وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إِالَّ کافَّةً لِلنَّا
النَّا

ِ بَشِیراً وَ نَذِیراً وَلَکَنَّ أَکثَررَ

ِ الَ یَعْلَمُونَ احسبأن )10؛ تَبَارَک الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَی عَبْردِهِ لِیَکُرونَ لِلْعرالَمِینَ
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نَذِیراً احفرقانن)0؛ نَذِیراً لِلْبَشَر احم ثرن.)31
ملحفههایی که برای زبان فطرم برشمردهاو  ،واقض وافی زبان عرفی اسرت ،چر،ن د
بیان ملحفه های زبان فطری ،شرناخت د ک آن بهررهمنر ی از فرهنرگ خراو داشرت
م ویت مخص،و شرط وش هاست .ک؛ ج،ادی آملی ،0310 ،ر  .)33 :0ج،ادی آملری
د ت،عی زبان فطرم میفرمای :
«مراد ما از زبان قرآن مردمی ب،دن آن ،سخ فرت بره فرهنرگ مشرترک
مرد است .اوسان ها رچه د حغت ادبیام از یک یگر بیگاوهاور د فرهنرگ
ق،می اقلیمی ویز با هم اشتراکی و ا و  ،اما د فرهنگ اوساوی که همان فرهنگ
فطرم پای ا تغییرواپذیر است ،با هم مشترک هسرتن قررآن کرریم برا همری
فرهنگ با اوسانها سخ می ،ی  .مخاطب آن ،فطررم اوسرانهاسرت سراحت
 ،زباوش برای همگران آشرنا فهمرش
آن ،شک،فا کردن فطرمهاست .از ای
میس ،عم ،بشر است» همان.)33 :

ی د استای اثبام زا ة ف،ق ،به چهرة اجتماعی عصر پیرامبر و) اسرتناد مریج،یر
که د آن «کثرم ص ،م» ،محک « ِ ،ح م سیرم» است.
«جهاوی ب،دن زبان قرآن کریم اشتراک فرهنگ آن ،د چهرة اجتماع دحرذیر سرلمان
فا سی ،صهیب می ،بالل حبشی ،ا یس قروی ،عما اب،ذ حجازی د سراحت ق سری
پیامبر جهاوی ،حضرم محم ب عب اهلل صلالی اهلل علیه آحهر که شاا "أُ ْسِلْتر إِحَی األَبْریَضِ
َاألَسَْ،دِ َاألَحْمَرِ" مجلسی0813 ،ق ،.ر  )318 :01ا شهرة آفاق ش  ،متجلی است؛ زیررا
ح م خ ای سربحان اسرت" ،کثررم صر ،م"

د پیشگاه حی ساحت که شه،د تا
محک " ،ح م سیرم" است تا د زبان ،ورژاد ،اقلریم ،عرادام ،آداب دیگرر ع،امرل
،وا ،ن بیر وی مقه ،اتحاد فطرم د وی است» ج،ادی آملی.)33 :0310 ،

 .13بررسی دیدگاه زبان ترکیبی قرآن
وظریة دیگری که از س،ی وگرش حر اکثر رایی د حر،زة زبران قررآن مطررح شر ه،
زبان ترکیبی است .ای وظریه د مقا جمع تمرا شری،ههرایی اسرت کره قررآن د اسرتای
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 ،عم اثبام تما شی،ههرای مامر،ل برهکرا

اوتقال مااوی استخ ا وم،دهاست .از ای
رفته ش ه د قرآن ،ماهیت زبان قرآن ا فراتر از ساختا

شهای بهکا

رفته شر ه د

آن میداو  .مصباح یزدی د ای زمینه اظها میدا د:
«وظریه ای که زبان دی

ا مختلط از شی،ههای ،وا ،ن میداو  ،وظریة اق،ی

است .ا ر زبان دی ا به ط ،مطلق عرفی ب اویم کره هریچ جنبرة ومرادی د آن
ویست یا برعکس ،ا ر بگ،ییم کلیرة مفراهیم دینری ومرادی اَور هریچ مفهر،
حقیقی یا عرفی و ا یم ،هیچ یک از آن د وظر د ست ویست ».مصرباح یرزدی،
.)01 :0315

شاکر هم می ،ی « :زبان قرآن ،زباوی ترکیبی است با او کی تأمل د م،عر،عام
محت،ای قرآن کریم می تر،ان د یافرت کره ایر کتراب آسرماوی برا شری،ههرای مختلرف
یکردهای متفا م به تربیت ه ایت خلق پرداختهاست» شاکر.)018 :0301 ،
اما خمینی ه) ویز د سلک قائالن وظریة ترکیبی قرا می یرد .ک؛ دیا ی بی لی،
053 :0300ر ،)011چ،ن د آثا خ،د ،بر ،وههای مختلفی که قررآن بررای هر ایت بشرر

رفته ،تأیی وم،دهاست ،اما هیچ یرک از آنهرا ا بره عنر،ان شخصریت زبران قررآن

بهکا
مارفی ومی ومای ؛ به عن،ان وم،وه ،وظریة عرفی ب،دن زبان دی ا د قلمر احکرا فقهری
استنباط مسائل شرعی تأیی وم،دهاست .ایشان د ای زمینه میفرماین :
«از جمله شرایط اجتهاد ،اوس با محرا ام عرفری فهرم م،عر،عام عرفری
است؛ همان عرفی که محا ام قرآن سنالت طبق آن ص ،م رفتهاست .شرط
اجتهاد ،د ی جست از خلط دقایق عل ،عقلی است .د م،ا د بسیا ی خطا خ
دادهاست مااوی عرفی بازا ی ایج میان اهل حغرت ا کره قررآن سرنالت برر
اساس آن وازل ش ه ،با دقتهایی که خا ر از فهم عرف است ،د مریآمیرزد ترا
آوجررا کرره رراهی اصررطالحام فلسررفی عرفرراوی ا بررا مفرراهیم عرفرراوی د هررم
میآمیزو » م،س،ی خمینی.)01 :0311 ،

همچنی  ،د تأیی اواکاس زبان مزی د

سترة قرآن میفرماین :
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«عل ،قرآن حر یث ا همره کرس ومری ت،اور بفهمر بررای همره کرس
ویام هاست ،بلکه باضی از آنها مرز اسرت میران ،ینر ه یرک دسرتة خراو.
چناوچه د حت باضی تلگرافها مزی دا د که صالح کش ،ویست که آنهرا ا
کشف کن  ،تلگرافخاوه هم از آن تلگرافها چیزی ومیفهم  ،د قرآن از ایر
،وه مزهاست که حتی به حسب ایام ،جبرئیل هم که قررآن ا آ د ،خر،د
ومی داوست مانای آن ا ،فقط پیغمبر اسال هر کس ا ا تالیم کررده ،کشرف
ای مزها میت،اوسرتن بنماینر ؛ ماونر همران حر فری کره د ا ل سر ،ههاسرت»
همان ،بیتا.)311 :

اما خمینی ه) د با ة زبان قرآن به ص ،م کلی همگاوی مری ،ینر « :اوگیرزة ورز ل
ای کتاب مق س اوگیزة باثت وبیّ اکر برای ای است که ای کتراب د دسرترس همره
قرا بگیرد همه از ا به او ازة ساة جر،دی فکرری خ،دشران اسرتفاده کننر » همران،
 ،0310ر  .)301 :08ی د بیان دیگری میفرماین « :قرآن یک سفرهای است که او اخته
ش هاست برای همة طبقام؛ یانی یک زباوی دا د که ای زبان هم زبان عامة مرد اسرت
هم زبان فالسفه است هم زبان عرفای اصطالحی هم زبان اهل مارفت به حسب اقرع»
همان ،ر .)810 :11
با مر عبا ام یادش ه ش میش،د کره امرا خمینری ه) زبران ترکیبری ا زینرهای
مناسب د همراهی با یکرد قرآوی د ط،ل زمان میداون ؛ زیرا ایشان با وظرر بره سراحتی
که قرآن بر عه ه دا د غایتی که دوبال میکن  ،زبان ترکیبری ا بره عنر،ان ماهیرت زبران
قرآن د وظا فکری خ،د بر زی هاست .عبا م ذیل چشماو از ای حقیقرت ا د او یشرة
اما خمینی ه) بیشتر اواکاس میبخش « :ای کتاب ای سفره سترده د شرق غرب
از زمان حی تا قیامت کتابی اسرت کره تمرا بشرر عرامی ،فیلسر،ف ،عرا ف فقیره از ا
استفاده میکنن » همان ،ر .)301 :08

 .14گزینش بهترین نظریه
آوچه از س،ی وگرش ح اکثری پیرام،ن ماهیت زبان قرآن د د وظریة زبران فطرری
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زبان ترکیبی فته ش  ،هر یک بخشهایی از حقیقت زبان قرآناَو  .بنابرای  ،میتر،ان هرر
د وظر ا جمع کرد ،چ،ن تا زبان قرآن فطری وباش  ،قابلیت همیشگی ب،دن ا ومییابر
تا ترکیبی وباش  ،ومیت،او فراین ه ایتبخشی همة بشر ا فراهم ومایر  .پرس آوچره الز
است د تحلیل ساختا ج،دی زبان قرآن بر بستر جامایت قررآن مر وظرر قررا داد ،ایر
ج،د ظاهری بیر وی قررآن ،بره صر ،م

است که ج،د باطنی د وی قرآن ،فطری
زبان ترکیبی ظه ،وم،دهاست؛ به بیان دیگر ،ا ر ح قرآن د قاحب زبران فطرری دمیر ه
ومیش کاحب قرآن د چها چ،ب زبان ترکیبری حلر،ل ومریومر،د ،هریچ راه جامایرت
قرآن محقق ومیش .

نتیجهگیری
از آوچه فته ش  ،وتیجه رفته میش،د که زمینة تکثر آ ا د ساحت جامایت قرآن بره
دحیل عایت وکردن فراین صحی تحقیق وشرناخت جایگراه جر،دی جامایرت قررآن
زبان قرآن به ج،د آم هاست؛ زیرا د ا وخسرت ،د وگررش فراحر اکثری حر اقلی
تحقیق د با ة زبان قرآن ا آغاز وم،دهاو به دوبال آن د ح،زة جامایت قرآن بره وتیجرة
خاو خ،د سری هاور  .بنرابرای  ،یکردهرای مرذک ،بره دحیرل فقر ان شرناخت صرحی
بنرایی تحقیرق ،وت،اوسرتهاور بره
ا ح،یتهای ج،دیِ و اصلی تباری یرا زیربنرایی
تاریف صحیحی از جامایت قرآن دسرت یابنر  .د مقابرل ،وگررش حر اکثری برا عایرت
اص،ل فتهش ه م،فق ش ه هم به کنه جامایت قرآن برسر هرم زبران قررآن ا برا غایرت
ج،دی آن تاریف ومای ؛ زیرا د وگرش ح اکثری ،زبان قرآن تابای از جامایرت آن بره
شما می د مسئلة جامایت قرآن د ا تباط با مسائل دیگر ،بره عنر،ان زیربنرای تحقیرق
برای سی ن به وظریههای دیگر شناخته میش،د .هرچن د فتمران حر اکثری ،ج ا اوره
به یژ یهای فرازماوی فرامکاوی با زبان فطری زبان ترکیبری پاسرخ داده شر ه ،امرا برا
تجمیع ای د وظریه ،تاریفی صحی از زبان قرآن برای تما ا کان جامایت آن بره دسرت
خ،اه آم .
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ررررررررررررررررررر 0811 .ق .).جواهر القرآن .ط .0بیر م :مکتبة العصریة.
مجلسی ،محم باقر0813 .ق .).بحاراألنوار .چ .1بیر م :دا احکتب العلمیة.

مصباح الشریعه0811 .ق .).منس،ب به اما صادق ع) .چ .0بیر م :اعلمی.
مصباح یزدی ،محم تقی .)0301 .قرآنشناسی .چ .0قرم :اوتشرا ام ملسسرة آم،زشری
پژ هشی اما خمینی.
مصباح یزدی ،محم تقی محم حگنها زن« .)0315 .میز رد زبان دی » .مجله معرفرت.
ش 03صص 0ر .00
مارفت ،محم هادی .)0305 .نقد شبهات پیرامون قرآن کریم .ترجمة حس حکیمباشی.
چ .0قم :احتمهی .
مکا شیرازی ،واصر .)0318 .تفسیر نمونه .چ  .11تهران :دا احکتب اإلسالمیة.
ملدب ،سی

عا .)0300 .مبانی تفسیر قرآن .چ .0قم :اوتشا ام داوشگاه قم.

م،س،ی خمینی ،سی
آثا اما خمینی ه).

حاهلل .)0311 .اإلجتهاد والتقلید .ط .0تهران :ملسسة تنظیم وشرر
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رررررررررررررررررررررررررررررررررررر  .بیتا).کشفاألسرار .تهران :دفتر وشر فلق.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررر  .)0310 .صحیفة امام .چ .0قم :ملسسرة تنظریم وشرر آثرا
اما خمینی ه).

م،س،ی ا دبیلی ،سی عب احکریم« .)0315 .مشرکل مرا د فهرم قررآن» .نامرة مفیرد .ش.0
صص8ر.18
م،ح،ی ،جاللاح ی محم  .)0300 .مثنوی معنوی .د  .0چ .1تهران :وشر محم .

