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 عالمه طباطباييزبان دين از منظر

*شهاب شهيدي
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 چكيده

پژوهـي اسـت. در ايـن مقالـه زبان دين از جمله مسائل مهم در حوزه ديـن
م. تفحـص در مباحـثكنميموضع عالمه را در خصوص زبان دين بررسي 

و هستي معرفت از شناسانه و رويكردهـاي عالمـه در تفسـير قـرآن شناسـانه
و تأوي ل از جمله منابع ما در اين تحقيق جمله مباحث محكمات، متشابهات

گيرد، است. برخي نويسندگان معتقدند كه قرآن گرچه از زبان عرفي بهره مي
و از ايـن  را اما اين زبان براي فهم قرآن كافي نيست رو بعضـي زبـان قـرآن

و بعضي ديگر نيز زبان عرفي خاص مي رسـد نامند. به نظر مـي زبان تركيبي
ت اگر زبان و تعريـف شـود، عرفي به خوبي زبـان«نيـاز بـه نظريـات فسـير

 نيست.» زبان عرفي خاص«و» تركيبي

و راه دستيابي بـه اليـه» زبان عرفي«توان گفت كه زبان قرآن، مي هـاي است
و عبـارات،تر قرآن عميق و تطهير نفس است نـه كـاوش در كلمـات تزكيه
ن را دربـاره در اين مقاله ما بـا كـاوش در آثـار عالمـه، موضـع ايشـا قرآن.
مي نمايي گزاره واقع  كنيم هاي ديني آشكار

 عالمه طباطبايي، زبان عرفي، محكم، متشابه، تأويل.:ها واژه كليد
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 مقدمه

مسأله معناداري زبان دين يكي از مسائل جديدي است كـه در فلسـفه ديـن معاصـر
و هاي ديني به نحـوي معنـادار امـري مسـل مطرح شده است. سخن گفتن از گزاره م

و هيچ كس در مورد آن ترديدي نكرده گيـري حلقـه اما بـا شـكل؛بود مفروض بوده
و ترديـد قـرار گرفـت. اعضـاي وين به واسطه پوزيتيويست ها به شدت مورد شـك

و بـي حلقه وين كه دانشمندان تجربي بودنـد نظريـه  معنـايي اي را دربـاره معنـاداري
بي گزارهها مطرح نمودند كه به موجب آن تمام گزاره و مابعدالطبيعي معنا هاي الهياتي

 گشت. معيار معناداري از نظر آنها چنين بود:

اي فقط وقتي نسبت به شخص معيني داراي معناست كه ايـن شـخص هر جمله«
و سقم قضـيه منـدرج در آن جملـه را اثبـات كنـد؛ يعنـي بدانـد چـه  بتواند صحت

كـه قضـيه مزبـور را بـه عنـوان شـود مشاهداتي تحت چه شرايطي مؤدي به اين مي
)18:1384(آير،»يدحقيقت، تصديق يا به عنوان بطالن رد نما

با توجه به اين معيار، قول به وجود خداونـد از آنجـا كـه بـر حسـب ظهـورات
و اثبات نيست، جزء گزاره و هاي مابعدالطبيعي محسوب مي تجربي قابل تعريف شود

و نه كاذب» وجود دارد خدا«بي معناست؛ يعني گزاره بنابراين  (همـان: نه صادق است

و گسترش نظريات پوزيتيويست پس از.)9-138 دو تعميق ها، متفكران ديني عمدتاً به
و ناواقع گروه واقع اي اسـت مبتنـي بـر اينكـه گرايي نظريـه گرا تقسيم شدند. واقع گرا

و اعت جمالت خبري؛ مستقل از نظام هـا قاد انسـان هاي فكري بشري يا مستقل از علم
و كذب آنها؛ يا صادق سـيارات«اند يا كاذب. حقيقت ايـن گفتـه كـه نسبت به صدق

گرايان بر سـر جزئيـات به وجود هيچ انسان يا زباني وابسته نيست. واقع» وجود دارند
و كـذب  و ظرايف تعريف حقيقت اختالف نظر دارند ولي در اين حقيقت كه صـدق

ع هـاي فكـري يـا مقـاطع هاي زبـاني، نظـام ام، يا بازيوابسته به زبان بشري به طور
گرا درباره خداباوري معتقـد اند. يك فرد واقع تاريخي خاص نسبي نيست، هم داستان

اي صـادق، قضـيه»خـدا موجـود اسـت«است كه اگر خدا وجود داشته باشد، قضيه 
آ هـاين شـيوه است، قطع نظر از اينكه اصوالً كسي خدا را موجود بداند يا نداند يا به
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.)83: 1384(تاليافرو، نباشدزندگي كه به وجود خدا باور دارند، عامل باشد يا

گـر امـر واقـع هاي دينـي، توصـيف اي است كه طبق آن گزاره گرايي نظريه ناواقع
و داراي كاركردهاي ديگري هستند. همـه جمـالت خبـري دربـاره عـالَم، بـه  نيستند

و نه كاذب صورت عيني نه صادق ها،؛ در اينجا عيني به معناي مستقل از همه زباناند
و نظام شيوه گرايي را بپذيريم، معنا ندارد كـه هاي فكري است. اگر ناواقع هاي زندگي

در فضايي انتزاعي بـه عنـوان ادعـايي دربـاره نحـوه» خدا وجود دارد«اين سخن كه 
و در بستر و ابـراز آن، وجود اشياء تفسير شود، بلكه بايد آن را بر حسب متن اظهـار

.(همان) تفسير كرديعني در بستر بازي زبانيِ دين 

مرحوم عالمه طباطبايي اگرچه مبحث مستقلي در آثار خود تحت عنوان زبان دين
و بررسي انديشه مي نگشوده است اما با تتبع وي توان بـه هاي ايشان دسـت آورد كـه

مي واقع و عينيت گزاره گرا و معتقد به صدق و خصوصـاً گـزاره باشد هـايي هاي ديني
و صفات خداوند است. جهت واكاوي نظر ايشان بايد دو مرحله را  طـي درباره ذات

هـاي پوزيتيويسـتي آشـكار . در مرحله اول بايد موضع ايشان را در برابر انديشـه كنيم
و اثبات كنيم كه  . در مرحلـه دوم بايـد هسـتند قائل به معناداري زبان دين ايشان كنيم

گرايي تطابق دارد. بـراي رسـيدن ثبات كنيم كه ديدگاه ايشان درباره زبان قرآن با واقعا
و هستي به اين مقصود، ابتدا بايد به نظام معرفت  شناسي ايشان بپردازيم. شناسي

و مواجهه با عالم خارج  انسان

و عالمه طباطبايي معتقد است كه انسان در فعاليت  هاي خود همواره نظر بـه واقعيـت

و تعريـف از حكمـت الهـي يـا عالَم خارج دارد. اين موضع ايشان از طريـق تفسـير
هـايي اطـالق هـاي فلسـفي بـه بحـث فلسفه قابل پيگيري است. از نظر عالمه بحـث 

و كشف موقعيـت مي و كليت، اثبات وجود اشياء شود كه غرض از آن به طور عموم
و روابط هستي آنها با اشياء بيرون از خود   توضـيح.)96: 1382(طباطبـايي، اشدبوجودي

را«بيشتر اينكه: ما در صحنه فعاليت خود با واقعيت خارج كار داريم، واقعيت خـارج
كه مي مي خواهيم؛ با كسي نمـاييم، بـه با شنوندة خارجي رازگـويي مـي گوييم سخن

ميسوي مقصدي كه  مي روانه و شويم مقصد را ميجوييم مي اگر يا خوريم يا آشاميم
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مي رميب و اگر چشم باز ميمي كنيم يا گوش فرا خيزيم مي گيريم يا بـوييم يـا چشيم يا
مي دست مي مي ماليم يا پاي و اگر مي گذاريم مي خنديم يا و اگر شاد باشـيم يـا گرييم

مي اندوهگين مي و اگر دوست و گيريم يـا دشـمن مـي شويم در همـه ايـن ... داريـم
و مراحل سر وكار ما با خود خارج  و واقعيت هستي است زيـرا بـه حسـب فطـرت

و واقع در«.)209-210: 1372(طباطبـايي،»بين هسـتيم غريزه رئاليست امـا انسـان گـاهي
و آنچه را كـه حقيقتـاً حّظـي از وجـود دارد  نحوه تعاملش با جهان دچار اشتباه شده
و  و آنچـه كـه امـوري خرافـي بـوده و عقـل؛  امري خرافي دانسته مثل نفس مجـرده

و غول. دقيقاً در همـين جاسـت واقعيتي ندارند، داراي حقيقت مي شمارد مثل شانس
و انسان با تمسك به فلسـفه يـا حكمـت الهـي كه فلسفه جايگاه خود را پيدا مي كند

و مي و مـرز موجـودات حقيقـي تواند خواص موجودات را از يكـديگر تمييـز دهـد
.)6ه.ق: 1428(طباطبايي،»نمايدواهي را مشخص 

گويـد: سؤال اين است كه نحوه پيدايش علـم در مـا چگونـه اسـت؟ ايشـان مـي
هـاي وجـودي او سرچشـمه ارتباط ابتدايي انسان با جهان خـارج كـه از نيازمنـدي«

و حواس نيز جـز بـا امـور مـادي بـا چيـز ديگـري مي گيرد، به وسيله حواس است
و هر فعاليتي را هم كه در نتيجه اين ارتب ميسروكار ندارد دهند بـه جزئيـات اط انجام

و موضوعات شخصي، فضاي فكر مـا را  و از همين راه، افكار جزئي ماده ارتباط دارد
و كنـار آن كمتـرين جـاي نگذاشـته  و حتـي در گوشـه »اسـت به كلّي اشغال نمـوده

.)97: 1382(طباطبايي،

ميسوره مائده دقيقاً به همين واقعيت اشار31از نظر عالمه طباطبايي آيه وه كنـد
و خاطر نشـان مـي حال انسان را در استفاده از حس، مجسم مي سـازد كـه بشـر كند

.)5:308جه.ق،1391(طباطبايي، كندميخواص هر چيزي را به وسيله حس خود درك 

وسيله تماس ادوات حسي بـابه پس از اينكه با محسوسات ارتباط برقرار نموديم،
كلي را بسازيم. اما نكته مهم اين است كه علم كلـي توانيم مفاهيم امور محسوس، مي

آن پس از تحقق علم به جزئيات تحقق مي و انتـزاع يابد؛ به عبارت ديگر اخذ مفهـوم
وسـيله از مصاديق متوقف بر نوعي اتصال با خارج است، زيرا اگـر مفـاهيم كلـي بـه 

ويه خواهـد السـ دست نيايند، صدق كلي بر همه چيز علـي ارتباط با امور محسوس به
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و اتصـال بود. مثالً مفهوم كلي انسان را در نظر آوريد؛ اگر اين مفهوم به وسيله ارتباط
به با انسان مي دست نمي هاي خارجي توانست بر همه اشـياء صـدق كنـد؛ چـون آمد،

و انسان هيچ رابطه هاي خارجي وجود نداشت. اما از آنجا كه هـر اي بين مفهوم انسان
ميمفهومي فقط بر مص مي اديق خاصي صدق توانيم نتيجه بگيريم كه مفهوم كلـي كند

از نظـر . بنـابراين)244تـا:(طباطبـايي، بـي آيـدميوسيله اتصال به امور خارجي پديد به
هـاي نام عقل كه در واقع مبـدأيي بـراي تصـديق عالمه انسان داراي نيرويي است به

و احكام عمومي  .)1:48ه.ق،ج1391(طباطبايي، استكلي

توان به غير از ادراكات حسي يعني به مباني عقلـي اعتمـاد سؤال دوم اينكه: آيا مي
و احكام عقلي را جزء معارف معتبر بشري محسوب كرد؟ پاسخ بـه ايـن سـؤال  كرد

مي موضع عالمه را در برابر تجربه و اصالت حسيون روشن  كند. گرايان

و تجربه  گرايان عالمه

و آن را مـورد سؤال به ديدگاه تجربهعالمه در پاسخ به اين گرايان غربي اشاره كـرده
و بررسي قرار مي و اعتمـاد نقد دهد. گفتيم برخي دانشمندان غربي معتقدند كه تكيـه

و آزمايش نيستند ممكن نيست زيرا نمي به گزاره هـاي توان گزاره هايي كه قابل تجربه
ص عقلي محض را به و و آزمايش سنجيد و سقم آنهـا را مشـخص وسيله تجربه حت

ها ممكـن نمود؛ از اين رو چون معياري براي سنجش آنها وجود ندارد لذا اعتماد بر آن
اند؛ مثالً وقتـي يـك اند قابل تجربه هايي كه منبعث از ادراكات حسي اما گزاره نيست؛

مي حبه قند را مي و ده چشيم و ايـن ادراك حسـي خـود را در بينيم كه شيرين اسـت
ق ميحبه و بيشتر تجربه و صد حبه مي ند طـوركلي شود كه پس بـه كنيم، يقين حاصل

هـايي محدود به حدود ماده است؛ زيـرا گـزاره،قند شيرين است. لذا تمام حيطه عالَم
و تجربه و پرده از واقعيات برنمي كه درباره ماوراي حس  دارند. اند قابل اعتنا نيستند

 ديدگاه وارد است:از نظر عالمه پنج اشكال به اين

مي.1 و غيرحسـي اسـت. تمام مقدماتي كه استدالل آنها را تشكيل  دهد، عقلـي

 اند. هاي عقلي، به بطالن آن اقدام نموده بنابراين آنها با تكيه بر گزاره

خطا در ادراكات حسي كمتر از خطـا در ادراكـات عقلـي نيسـت. پـس اگـر.2
ا از آن علـم، سـد بـاب صرف خطا در بابي از ابواب علم، باعث شود كـه مـ 
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و به كلي از درجه اعتبار سـاقطش بـدانيم، بايـد در علـوم حسـي نيـز نموده
و به كلي باب علوم حسي را ببنديم.  اعتمادمان سلب شده

و در در محسوسات تشخيص.3 و تجربـه نيسـت و صواب تنها با حـس خطا
و مسـأله  و قواعـد عقلـي اسـت آنجا نيز مانند علوم عقلي تشخيص با عقـل

و تجربه تنها يكي از مقدمات برهان است.  حس

به.4 مي اگرچه تمام علوم در عمل، به وسيله تجربه تأييد وسيله شوند ولي تجربه
مي تجربه ديگري تأييد نمي آيد. حـق شود؛ چون در اين صورت تسلسل الزم

آيـد. بنـابراين اين است كه علم به صحت تجربه از طريق عقل به دست مـي 
و تجربي به طور ناخودآگاه اعتماد بر علـوم عقلـي نيـز اعتماد بر علوم حسي

 هست.

را حواس، امور متغير را درك مي.5 و مشـاهده و هرچقدر هم كه آزمـايش كنند
شـويم. هاي جزئي متعددي روبرو مـي در يك مورد تكرار كنيم، صرفاً با درك

بـه كنيم. پـس اقـدام اما ما در علوم پس از انجام چند آزمايش حكم كلي مي
دهنده اين است كه ما بـراي احكـام عقـل نيـز اعتبـار قائـل حكم كلي، نشان

.)48-47(همان: هستيم

مي تا بدين عال جا و مـه، احكـام عقلـي نيـز داراي اعتبار توان گفـت كـه نـزد نـد
و پرده از عالم واقع برمي هاي عقلي، ناظر به خارج گزاره دارند. بنابراين بـه راحتـي اند

كه مي و عـالَم متافيزيـك را بـه توان فهميد عالمه قائل به عالَم مـاوراي حـس بـوده
مي رسميت مي كه شناسد. وي صراحتاً اذعان كه«كند اگر كسي معتقد شود كه چيزي

و تجربه به آن  و حس دسترسي پيدا نكرده وجود ندارد، اين اعتقاد بدون دليـل بـوده
.)102: 1389(طباطبايي،»ترين خرافات است از واضح

و خصوصاً پوزيتويست مه با ديدگاه تجربهعال و گرايان هاي منطقي مخالف اسـت
فق هرگز نمي و تجربي معنادارط گزارهپذيرد كه و ارزش بررسي دارنـد. هاي حسي ند

و معيار پوزيتيويست از نظر عالمه گزاره  ها قابل قبول نيست. هاي ديني معنادار هستند

ا تا بدين ما صرف اينكه بفهميم عالمه قائل به معنـاداري جا مرحله اول را پيموديم.
طـور زيرا همـان؛تواند ايده روشني از نظريه وي به ما عرضه كند زبان دين است نمي

كه گذشت افرادي كه قائل به معناداري زبان ديـن هسـتند بـه گرايشـات مختلفـي از 
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و ناواقع جمله واقع هـاي ديـدگاه رو الزم اسـت كـه گرايي تمايل دارند. از ايـن گرايي
از ايشان را دربـاره زبـان قـرآن بررسـي كنـيم تـا بفهمـيم كـه ايشـان در كـدام  يـك

 گيرد. رويكردهاي مذكور قرار مي

مي به و متشـابه نظر و ديدگاه وي درباره محكـم رسد بررسي شيوه تفسيري عالمه
 تواند گام مهمي جهت فهم گرايش وي در زبان دين باشد.و تأويل مي

و متشابه استقرآن داراي  محكم

و متشابه در قرآن، در چند آيه به كار رفته است. خداي تعالي در سوره كلمه محكم
أُحكمت آياتُهPفرمايد:مي1، آيه هود تَابفرمايدمي23و نيز در سوره زمر آيه1؛»ك:

»Q* Q RS.QT U! .V RW. Q9Q5 X! .V=.Q5R� RY� R
Q Z[� Q' Q� Z�Q? Q� U�Q� \UK� ZL\ UW Q	 Q] Z� Q9Z Q̂ Q'� R� U�� \:�\% \; \2Z� R! X�R+ Q9 Z)«.
2

B_«: فرمايدمي7آيه،عمرانو نيز در سوره آل Q< Q�Z X̀ _B.Q�J \2Z� R! Q$.Q5R� Z�� QaZ�Q% QI Q� Q��Q? Qb R�U�� Q� \�
_c Z� Qd ZLR RW�\%\& e Q'� R�U�� . U!Qf Q� _B.Q RW. Q9Q5 \! \� Qg\? Q1 R$.Q5R�Z�� XH\? U' \�8. QhR5 Z=� Q1 R�Q�Z5 RO Z�� 8. QhR5 Z=� \2Z� R! Q2 Q=. Q9Q* . Q! Q]� \+R�U5Q� Q�

\6K� U�R7 \2Q%� R1Zf Q* \LQ% Z+ Q� . Q! Q1 R2R%� R1Zf Q*.«
3

و منظـور از آن در آيه اول خداوند متعال، كل قـرآن را محكـم معرفـي مـي كنـد
و غيرقابل ابطال قـ ناپذير بودن رآن را متشـابه خلل بـودن قـرآن اسـت. آيـه دوم همـه

و قدرت بيانِ خـارق مي و منظورش اين است كه قرآن در زيبايي اسلوب العـاده، داند
و همه قرآن داراي ويژگي هاي مشترك مذكور است. اما سـومين آيـه يكنواخت است

و برخي ديگر را متشابه خوانده از مذكور، برخي از آيات قرآن را محكم است. منظـور
واحكام محكمات اين اس و اسـتوار هسـتند ت كه اين آيات در مدلول خـود محكـم

و متشابه بر : 1393(طباطبـايي، خالف آن اسـت معناي مراد آنها به غيرِ مراد، اشتباه نشود

مي به بيان واضح؛)50-52 اي است كه اوالً داللت بـر معنـا توان گفت كه متشابه، آيه تر
و ثانياً معنايي را كه مي مح داشته باشد و ترديد باشد؛ اما لفظ آيه ابهامي رساند ل شك

و طرق معمول زبـان عربـي ترديـدهايي كـه در ندارد تا گفته شود كه از طريق قواعد
رو اگـر در فهـم . از ايـن)41:3جه.ق،1391(طباطبـايي، برطـرف گـردد لفظ ايجاد شده، 

و لـذا آيـات  و ترديد شويم بايد به محكمات آن رجـوع كنـيم مدلول آيه دچار شك
مي»ام الكتاب«حكم از اين جهتم (همـان: متشـابه اسـت شوند كه مرجع آيات ناميده
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و صرفاً در ناحيه مدلول دچار ابهام آيات.)30 متشابه در لفظ خود هيچ ابهامي ندارند
از توان گفت كه چون قرآن از سنخ كالم است لـذا ماننـد سـاير كـالم هستند. مي هـا

و هرگ معناي مراد خود كشف مي و دليلـي هـم كند ز در داللت خـود گنـگ نيسـت
اش فهميـده اللفظي قرآن جـز آن باشـد كـه از لفـظ عربـي وجود ندارد كه مراد تحت

از شود. از نظر عالمه هر كس كه با زبان عربي آشنايي داشته باشد، همان مي طـور كـه
مي ساير متون عربي معاني . بـه فهمـد اي را مـي كند، از قرآن نيـز معـاني اي را دريافت

دهـد، مـثالً عالوه قرآن در بسياري از آيات خود، گروه خاصي را خطـاب قـرار مـي 
و فرمايد: اي بني مي در اين آيات قرآن مقاصد خـود ... اسرائيل، اي مؤمنان، اي كافرين

مي را به آنها القا مي و با آنها به گفتگو پردازد. از طرفي بديهي اسـت كـه سـخن نمايد
و هـيچ فاظي كه خاصيت تفهيم را واجد نيست بـي گفتن با مردم توسط ال معنـا بـوده

82خـداي تعـالي در سـوره نسـاء آيـه.)42-41: 1393(طباطبـايي، ارداي در بر نـد فايده

�Pفرمايد: مي Vi�RT Q� .� V�QER5 Zg� R2�R� Z�1 \
 Q; Q�Q� R6K� R Zi QD R
� RI Z' R! Q]. Q� Z�Q� Q1 Q]J Z� \) Z�� Q]1 \�U= Q
Q5 Q� QEQ�Q?Ajkنظـر از
مي عالمه نكته توان به دست آورد اين است كه فهم عـادي بـه درك اي كه از اين آيه

.)5:20جه.ق،1391(طباطبايي، قرآن دسترسي دارد

تواند به معاني قرآن دست يابد. بر اين اساس آيا فهم تـودة بنابراين زبان عرفي مي
و آيا زبان عرفي مردم مي كُنه قرآن دست يابد؟ توانـد كار رفته در قرآن مـيبهتواند به

كاشف از تمام ابعاد قرآن باشد؟ پاسخ به اين سؤاالت را بايد در بخش تأويل قرآن از 
 نظر عالمه جويا شد.

 ويل قرآن در نگاه عالمهتأ

آل7عالمه در ذيل آيه بـ عمران ديدگاهء از سوره اب معنـي تأويـل هاي مختلف را در
هر ذكر مي و نقنمايد مييك را مورد ود قرار دهـد. ايشـان پـس از ذكـر ايـن اقـوال

و مـي  تأويـل،«نويسـد: آشكاركردن نقاط ضعف هريك به تعريـف تأويـل پرداختـه
و چــه  اَحكــامش، چــه مــواعظش حقيقتــي واقعــي اســت كــه بيانــات قــرآن، چــه

از�هايش مستند بـه آن اسـت. چنـين حقيقتـي در تمـام آيـات قـرآن حكمت اعـم
و متشابهات  از�محكمات وجود دارد. به عالوه اين حقيقت از قبيـل مفـاهيمي كـه
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رسد، نيست؛ بلكه تأويل امور عيني هستند كه به دليل مقـام وااليـي الفاظ به ذهن مي
و علت اينكه خداي تعالي  كه دارند، ممكن نيست در چارچوب الفاظ بشري بگنجند

و جان آدميان را با آن حقايق عاليه را به صورت لفظ درآورد بدين خاطر بود كه ذه ن
به گوشه مي اي از آن حقايق عاليه آشنا سازد؛ توان گفت كـه كـالم او بـه عبارت ديگر

مي منزله مثال شـود تـا هايي است كه جهت تقرّبِ ذهنِ شنونده به مقاصد گوينده بيان
 عالمه براي ايـن سـخن بـه.)3:49(همان،ج»شودمطلب بر حسب فهم شنونده روشن 

خ ميمؤيداتي از مي ود قرآن اشاره  پردازيم: كند كه اينك به برخي از آنها

�Pli�Rدر سوره هود آيه يك آمده كه: Qg lL��R� Q� Z] \
� U� ' R! ZmQ% no\� UL\- \2\*. Q�J Zm QR� Z�\? _$.Q5R�j.
كلمه تفصيل به معناي اين است كه بين اجزاي چيزي كـه بـه هـم« نويسد: عالمه مي

ا پيوسته بوده و يا جدا جداكردن اموري در هم فرو رفتـه اند، فاصله و يجاد كنيم اسـت
احكام آيات، ربط برخي آيات جدا شـده از  چنين چيزي دالّ بر آن است كه منظور از

و ارجاع آيات به يكديگر مي به يكديگر به هم اي كه بازگشت همه، به امـر گونه باشد؛
و باشـد. اگـر كتـابي واحد بسيطي است كه داراي اجـزاء نمـي  احكـام داراي چنـين

و  و مضاميني است كه كتاب، مشتمل بر آن است تفصيلي باشد، قطعاً از جهت معاني
و اگـر معـاني هاي چنين كتابي به اصل واحد برمي نه از جهت الفاظ آن. فصل گـردد

بسياري به يك اصل واحد برگردد، آن اصل واحد، اصلي خواهد بود كه در ميان تمام 
م فصل است؛ اصلي كه در عين وحـدت بـه صـورت همـان تفاصـيل اندهها، محفوظ
و اگر آن تفاصيل فشرده شود به صورت همان اصـل واحـد بـر مـي درمي »گـردد آيد

.)136:10ج(همان،

و نشان آيه ديگري كه داللت بر مقام واالي قرآن مي دهنده اين است كه قرآن كند
PAباشد.مي79تا75حقيقتي وراي الفاظ دارد، سوره واقعه آيات  RH� \pX��� RqR&� Q� QR= \L R�Z&\? QEQ�

l]�\� Z� U! l$.Q5R� Re A _L� R� Q� _]J Z� \) Q� \2U�R7 A _L�Rr QI Q]� \Q% Z+Q* Z�U� _L Q� Q) Q� \2U�R7 Q1AQ]1 \� UsQ,\Z#� U�R7 \2 X� QQ� U�jA5

�\�[Plاز نظر عالمه، آيه Z� U! l$.Q5R� Rejو مصـون از دالّ بر آن است كه قرآن محفـوظ
و  و اليتغير اسـت هرگونه دگرگوني است زيرا قرآن در كتابي است كه آن كتاب ثابت

.)19:137ج(همان،لوح محفوظ آن كتاب عبارت است از 

سـوره22و21تواند مؤيدي ديگر بر اين نظر باشـد آيـات موضع ديگري كه مي
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�PQ بروج است. Re A _
� R Ut _]J Z�\& Q� \� ZuQ=lN�\OZ Ù l/ Z�jA6فرمايـد كـه عالمه در ذيل اين آيـه مـي
ا و معارفقرآن كتابي و معاني واال زياد دارد كه در لوح محفوظ بـوده ست خواندني

و شيطان .)20،254ج(همان، استها محفوظو اين لوح از دستبرد باطل

در توان گفت كه اين با توجه به كاركردهاي مختلف لفظ تأويل در قرآن، مي كلمه
 ند از:ا است كه عبارت چهار معني استعمال شده

 توجيه كردن متشابه.1

حق متشابه يعني چيزي ظاهري شبهه و موضع اي گونـه آن بـه گونـه ناك داشته باشد
و از و موجب حيرت شوند و باطل با يكديگر اشتباه شوند و لذا حق باطل جلوه كند

با رو خواننده نمي اين ميداند كه آنچه توانـد آن مواجه است حق است يا باطل. تشابه
و  و هم در كردار. تشابه در گفتار هماننـد آيـات متشـابه قـرآن هم در گفتار پديد آيد

و كارهاي حيـرت  و موسي و بـه ظـاهر تشابه در كردار مانند سرگذشت خضر انگيـز
مي ضداخالقي و اعتراض موسي شد. كه خضر انجام و سبب حيرت  داد

و نظـر وي را بـه وجـه لذا تأو يل متشابه آن است كه بيننده را از حيـرت درآورده
.)55: 1376(معرفت، معطوف كنيمصحيح 

 تعبير رؤيا.2

 فرمايـد:مي21آيه،يكي ديگر از معاني تأويل، تعبير رؤياست. قرآن در سوره يوسف

»� Re Qv \(�\�R� .n� U� Q! QaR� Q� Q� Q1Q* ' R! \2 Qn% Q+\�R� Q1 Rw Z	QxfQ��QT Z�Q? U'R�Q� Q1 Ry R� Z!Q? Qz QI _�R�. QD \6K� Q1 RY�R:. Q�Qx� Ru� R1
Q]� \Q% Z+ Q� Q� R{.U���.«

استعمال اين كلمه بدين مناسبت است كـه در خـواب، مطـالبي بـه7
و  و رمزگشـايي گـردد صورت رمز نمايان شد، تا بدين وسيله تعبير صحيح باز شـده

.)56(همان: رددگ حقيقتي كه منظور نظر بوده آشكار

و سرانجام كار.3  عاقبت امر

و عاقبت امـور اسـت. در سـوره اسـراء آيـه 35يكي ديگر از معاني تأويل، سرانجام

�PVEخوانيم: مي R1ZfQ* \' Q� Z�Q? Q1 _ Zi Qg QaR� QC RL� R)Q5 Z�\Z#� R{.Q, Z�R)�.R= Z��\� Rd Q1j8با ترازويـي درسـت وزن
و سرا  نجام آن نيكوتر است.كنيد. اين راه بهترين است
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مي كار رفته موارد مشابهي كه تأويل به همين معنا به توان در سـوره نسـاء است را
.)57-56(همان: نمودمالحظه53و نيز سوره اعراف آيه59آيه 

 هاي كلي از قرآن برداشت.4

و همـه توان براي تأويل در نظر گرفت، برداشـت چهارمين معنايي كه مي هـاي كلـي
گيـرد كـه از آيات قرآن است. در مقابل اين معناي از تأويـل، تنزيـل قـرار مـي جانبه

خصوص مورد نزول، مقصود است. توضيح اينكه قرآن كتابي است كـه بـه صـورت 
و به سبب وقوع پاره در اي از حوادث نازل شده پراكنده است. شرايطي كه آيات قرآن

و در واق آن نازل گشت را شأن نزول آيه مي دهنده اين است كه آيـه بـهع نشانگويند
شود كه آيه، جنبه خصوصـي آن شرايط خاص نظر داشته است. همين امر موجب مي

و در ظاهر مخصوص همان مورد نزول بشود در حالي كـه اگـر چنـين به خود بگيرد
و تنها به عنوان چاره بود قرآن از انتفاع همگاني ساقط مي اي مقطعي مورد استفاده شد

و جاويد است. لـذا قرار مي و براي هميشه زنده گرفت. ولي قرآن كتاب هدايت است
و بايـد جنبـه ها نمي خصوصيات موارد نزول، سبب تخصيص در مفاد آيه هـاي شـود

و از همين جنبه و همـه جان ها، برداشت عمومي آيات را مد نظر قرار داد بـه هاي كلي
و همه جانه را استفاده نمود. چنين برداشت .)57(همان:دبه را تأويل گويناي كلي

و أم و تأويل و متشابهات و مرجـع تا بدين جا در مورد محكمات الكتـاب بـودن
و نيز لزوم ارجاع متشابهات به محكمات سخن گفتـيم. حـال سـؤال  بودن محكمات
و متشـابهات  اين است كه چه ضرورتي است كه كتاب قرآن مشـتمل بـر محكمـات

سـؤال را بوده كه چنين اتفاقي افتاده است؟ پاسخ بـه ايـن باشد؟ آيا ضرورتي در كار 
 خواهد بود.دار بخش بعدي مقاله عهده

 چرا كتاب خدا مشتمل بر متشابه است؟

به همان وسيله حواس خود با جهـان خـارج طور كه در ابتداي اين فصل گفته شد انسان
ان ارتباط برقرار مي و در واقع آالت حسـي، اسـاس اوليـه معرفـت سـان محسـوب كند

و در حصـار مي و كار دارد شود. انسان در اين زندگي مادي خويش، با محسوسات سر
و افكارش پاي ماديات محصور گشته بند معلومـات است. به همين جهت نيز همه رفتار
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مي حسي و بـاالخره همـه اش و گفـتن و برخاستن و نشستن و آشاميدن باشد. خوردن
را فعاليت مي در عالمهاي زندگي و فكري جز اين ندارد. گـاهي اوقـات ماده انجام دهد
د كه پاره و و بلنـدي اي از معنويات همانند دوستي و شمني و بزرگـي مقـام ... را همـت

هـاي مـادي درك كند، اكثريت مردم آنها را به وسيله مجسم ساختن مصـداق تصور مي
و جاذبه دوس مي تي را با كشش مغنـاطيس كنند؛ مثالً شيرينيِ پيروزي را با شيريني شكر

آن قياس مي و معنـوي،كنند تا بتوانند در پرتو نمونه محسوس اش پـي به نمونه معقـول
و معقوالت كـه وسـيع  و تفكر معنويات از ببرند. در عين حال افهام در توانايي درك تـر

و مراتب گوناگون دارند. برخي از انسان باشد، مختلف سطح ماده مي به ند هـيچ وجـه ها
و بـه همـين تو انايي درك معنويات را ندارند، برخي ديگـر درك ضـعيفي از آن دارنـد

را ترين وجه، وسيع هايي كه به آسان ترتيب تا برسد به انسان تـرين معنويـات غيرمـادي
كنند. در واقع هرچه توانايي انسان در درك معنويات بيشـتر باشـد، بـه همـين درك مي

و مظاهر  مي فريبندهنسبت تعلقش به جهان ماده شود؛ اما بـا ايـن حـال، افـراد اش كمتر
و اگر استعداد خـود  انسان با طبيعت انساني كه دارند همگي استعداد اين درك را دارند

 اند. را ابطال نكنند قابل تربيت

توان نتيجه گرفـت كـه معلومـات هريـك از مراتـب با توجه به مطالب مذكور مي
توان تحميل كرد وگرنه نتيجـه معكـوس از خود نميتر مختلف فهم را به مرتبه پائين

و جسم بسي بـاالتر اسـت خواهد داد؛ خصوصاً معنوياتي كه سطح شان از سطح ماده
و بي  پرده بيان شوند به كلي ناقض غرض خواهند بود. اگر صريح

و از طرف ديگر قرآن در تعاليم خود همـه انسـان هـا را مـورد خطـاب قـرار داده
رو چـون بيـان حقـايق عـالي بيتي همگاني را صورت دهد، از ايندرصدد است تا تر

هـا ترين فهـم خالي از خطر كج فهمي نيست، لذا تعاليم خود را متناسب با سطح ساده
و با زبان ساده عمـومي سـخن گفتـه اسـت كه همانا فهم مردم است، بيان كرده  است

.)49-46: 1393(طباطبايي،

د و و باطني است طور كه در روايـات اشـاره شـدهر واقع همانقرآن داراي ظاهر
و هركس به فراخور درك خود مـي است قرآن داراي هفتاد بطن مي آن باشد توانـد از

 استفاده كند.



د 73يياز منظر عالمه طباطباينزبان

گيرد اين است كه بيانات قرآن نسـبت بـه نتيجه مهمي كه عالمه از اين سخنان مي
مثَل به خود مي رف الهيه كه از سـطح گيرند؛ يعني نسبت به معا بطوني كه دارند جنبه

مثَل برده به افهام كردن معارف نام هايي هستند كه براي نزديك افهام عاديه بلندتر است
.)50(همان: اند زده شده

و تا بدين و برخـي فروعـات و تأويـل و متشـابه جا به حد كفايت درباره محكـم
ما نسـبت بـه تواند در روشنگري فهم نتايج آنها صحبت كرديم. مسأله ديگري كه مي

و قـرآن، يـاري رسـاند، مسـأله شـيوه تفسـير وي  ديدگاه عالمه در بحث زبان ديـن
مي مي و باشد. به همين دليل بخش بعدي را به شيوه تفسيري عالمه اختصاص دهـيم

 با قصص قرآني خواهيم پرداخت. ايشانسپس به بررسي نحوه مواجهه 

 رويكرد تفسيري عالمه

در ان كه به منظور هدايت عموم مردم نازل شـده است جاويد قرآن كريم كتابي اسـت.
وجود آمد كـه اگـر بـه ديـده انصـاف در آنهـا جهان اسالم رويكردهايي در تفسير به

نگريسته شود در واقع تحميل نظريات علمي به قرآن است. ايـن گـروه از مفسـرين، 
م، تفسـيري كردند. مثالً مـتكل قرآن را از طريق فن مخصوصي كه بلد بودند تفسير مي

داد؛ عـارف، تفسـيري عرفـاني؛ نحـوي، از راه نحـو تفسـير كالمي از قرآن ارائه مـي 
و مي و هكذا. اين گروه بدون اينكه به آيات قرآن توجه نمايند، نظريـات علمـي نمود

كه غيرعلمي خود را به آيات قران مي و مدعي بودند قرآن نيز مكتب فكري آنها زدند
ميرا تأيي دد يگري از مفسرين نيـز بـدون تـدبر در آيـات قـرآن، صـرفاً بـه كند. عده

و آيات را با احاديث تفسير مي از احاديث نبوي اكتفا كرده كردند. عمل اين گروه نيـز
 باشد. نظر عالمه خطا مي

�PRقرآن خود را .V�.Q�Z�R*l8 Z Q| nu \�j1P\! � V	�\�.V��R�jكند. پس اگر قـرار اسـت كـه معرفي مي
و نوري آشكار باشد، چطور ممكـن قرآن بيان و چراغ كننده تمام مسائل هدايت باشد

و احـادث نبـوي  و غيرعلمي است كه براي آشكار شدن مقاصدش به نظريات علمي
رجوع كرد؟ يقيناً چنين رويكردهايي با بيانات قرآني سازگار نيست. بـه عـالوه قـرآن 

كه در مقام احتجاج به اينكه كالم بشر نيست مي قرآن كالمي يكنواخـت اسـت گويد
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و هرگونه اختالف كه در بادي كه هيچ با گونه اختالفي در آن نيست امر به نظر برسد،
و اگر چنـين كالمـي در روشـن تدبر در خود قرآن حل مي شـدن مقاصـد خـود شود

از حاجت به چيز ديگر يا كس ديگري مي داشـت ايـن حجـت تمـام نبـود. بنـابراين
تفسير آيات قرآن اين است كه براي آشكار شدن منظور يـك شيوه صحيح،نظرعالمه

و فهم آيه مورد نظر را از بقيه آيات طلب كنيم.  آيه، به ساير آيات رجوع كنيم

 توان به يكي از سه طريق مشي كرد: به تعبير ديگر در تفسير آيات قرآن مي

به- د تفسير آيه، صرفاً و غيرعلمي كه در نزد خود  اريم.وسيله مقدمات علمي

 تفسير آيه به كمك رواياتي كه در ذيل آيه از معصوم رسيده است.-

و استفاده از روايت در صورت امكان.-  تفسير آيه با كمك تدبر در ساير آيات

و در حقيقـت مصـداق تفسـير بـه رأي از نظر عالمه طريق اول قابل اعتماد نبوده
كنـد هـيچ اشـكالي نـدارد. شود؛ البته در مواردي كه با شيوه سوم تطبيق محسوب مي

و قرن و طريق دوم نيز طريقي است كه علماي تفسير در صدر اسالم داشتند ها رايـج
مورد عمل بود. اما اين رويكرد، روشي محدود در برابر نيازهاي نامحدود اسـت زيـرا 

و چند صد آيه قرآني و غيرعلمي،ما در ذيل شش هزار و هزارها سؤال علمي صدها
و حل اين معضالت را از كجا بايد دريافت نمـود؟ داريم. حال پا سخ به اين سؤاالت

آيا به روايات بايد مراجعه نمود؟ اگر منظورمان صرفاً روايات نبوي باشد، بايد گفـت 
و پنجاه حديث نمي و كه تعداد آنها به دويست رسد كه برخـي از آنهـا نيـز ضـعيف

ظ كنيم، اگرچه تعداد آنهـا قابـل برخي ديگر منكرند. اگر روايات اهل بيت را هم لحا
و بـه عـالوه بسـياري از مالحظه است؛ ولي پاسخگوي سؤاالت نامحدود ما نيسـت

و خاصـه  حـديث وارد نشـده آيات قرآن وجود دارند كه در ذيل آنها از طريق عامـه
.)79-70(همان: است. بنابراين تنها روش صحيح تفسير قرآن روش سوم خواهد بود

و آشنايي دقيقحال به منظور تك تر با نظر حضرت عالمـه دربـاره زبـان ميل بحث
 پردازيم. دين، به بحث قصص قرآني مي

 قصص قرآني

مي قرآن كريم در مواضع متعددي به داستان  كننـد هايي اشاره كرده است. برخي گمان

و در واقع صحنه كه بيشتر داستان و هاي قرآني جنبه سمبليك دارد هاي تخيلي اسـت
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و سـجود به گونه و خلقت انسان اي مطرح شده كه گويا حقيقت دارند. قصه آفرينش
و خروج وي از بهشت همگي از قبيل صحنه و اغواء آدم و امتناع ابليس هـاي مالئكه

و خارق العاده از همـين اند. همچنين داستان تخيلي و وقوع حوادث عجيب هاي انبياء
گ از.)282-281: 1384(معرفت،اند سنخ روه، قرآن كـريم بـه منظـور رسـيدن بـه نظر اين

در مقصود خود كه همانا هدايت به سوي سعادت انساني است داستان هـاي معـروف
و از نقل آن براي منظور خـود اسـتفاده  و مخصوصاً بين اهل كتاب را گرفته بين مردم

هــا وجــود نداشــته باشــد كنــد؛ هرچنــد كــه اطمينــاني از صــحت ايــن داســتان مــي
.)7:166جه.ق،1391(طباطبايي،

و اين نظـر74عالمه طباطبايي در ذيل آيه از سوره انعام به رد اين سخن پرداخته
و فنـون آن، اگرچـه داند؛ زيرا از نظر وي مسأله داسـتان را خطايي بزرگ مي نويسـي

و رمـان  امري صحيح است ولي هيچ ارتباطي به قرآن ندارد، چون قرآن كتاب تـاريخ
و نـه بعـدها دسـت نيست بلكه كتاب عزيزي است كه نه در خود آن باطلي هسـت

سـوره طـارق14و13تواند باطلي را در آن راه دهد. قرآن در آيات دسيسه بازان مي
�PR گويد: در وصف خودش چنين مي Z�Q Z}.R= Q� \� . Q! Q1 A _u ZoQ� _� Z� Q) Q� \2U�R7Ajيعنـي قـرآن سـخني

و كالمي است و به هـيچ وجـه شـوخي است كه جداكننده حق از باطل است جدي
و هيچ باطلي نمي نيست، آنچه را كه قرآن ثابت مي را كند حق محض است توانـد آن

.)20:261ج(همان، سازدباطل 

و داستان با اين هـاي حال چگونه ممكن است قرآن به منظور هدايت، از رأي باطل
ق و خرافي استفاده كند؟ از نظر عالمه، مفسرين قرآن بايد رآن را كتابي بداننـد دروغين

مي كه گفته و سخناني كه به منظور هدايت ايراد كند، بـه هايش تماماً حق صريح است
و باطل راه  .)167-7:166ج(همان، يابد نميهيچ وجه در آن خلل

و سـاير گرايي است كـه تمـام داسـتان توان فهميد كه عالمه واقع مي هـاي قرآنـي
و معارف ديني از قبيل توحيد، معـاد  و جـن و امـوري ...و فرشـته را نـاظر بـه واقـع

و چنـد داسـتان حقيقي مي و جن داند. حال به منظور وضوح بيشتر به بررسي مالئك
 پردازيم. از قرآن از ديدگاه عالمه مي
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 مالئك

يكي از موجوداتي كه به كرّات در قرآن نام آنها ذكر شده، مالئكه هستند. برخـي-
مي مادي هاي زمينه از مفسرين كه پيش كننـد گرايانه دارند، وجود مالئك را انكار

مي گونهو آن را به از سـوره فـاطر1كنند. اما عالمه در ذيـل آيـه اي ديگر تفسير
و براي آنها ويژگي بحثي را پيرامون مالئكه مي شـمرد. اولـين هايي را برمـي كند

مكرَّم هستند كه و هـاي واسـطه ويژگي آنها اين است كه آنها موجوداتي شريف
و اين عالَم محسوس مي به بين خداي تعالي از اي كه هيچ حادثـه گونه باشند؛ اي

و غيرمهم-حوادث  و-اعم از مهم نيست مگر اينكه مالئكه در آن دخالتي دارند
و مأمور آن اند. اگر آن حادثه فقـط يـك جنبـه همواره يك يا چند فرشته موكل

و اگر چند جن  اند. به داشته باشد چند ملك موكل برآنداشته باشد يك فرشته

و عصـيان نيسـت.- دومين ويژگي آنها اين اسـت كـه در بـين مالئكـه نافرمـاني
و داراي اراده بنابراين مي اي مسـتقل توان گفت كه مالئكه نفسي مستقل ندارنـد

است را اراده كنند. پس مالئكـه نيستند كه بتوانند غير از آنچه كه خدا اراده كرده
و هيچ دستوري را كه خدا به ايشان تحميـل كنـد در هي چ كاري استقالل نداشته

 كنند. تحريف نمي

سومين ويژگي اين است كه مالئكـه بـا همـه كثرتـي كـه دارنـد داراي مراتـب-
و آنها نيـز  و بلندي هستند، جمعي نسبت به مادون خود آمرند مختلفي از پستي

و آنكه آمر است به امر خد و مطيع آنان ميمأمور و حاملِ امرِ خـدا بـها امر كند
و مأمورين هم به دستور خدا مطيع آمرند؛ بنابراين مي تـوان سوي مأمورين است

هيچ وجه از ناحيه خود اختيـاري ندارنـد. بـا توجـه بـه ايـن گفت كه مالئكه به
توان فهميد كه مالئكه موجوداتي هستند كه در وجودشان منزه از ماده بيانات مي

و نيـز كمـال در اند جسماني و فساد است ؛ چون ماده جسماني در معرض زوال
و حركت مي كند تا به تدريج بـه غايـت كمـال ماده، تدريجي بوده، از مبدأ سير

و چه بسا در بين راه به موانعي برخورد مي و قبل از رسـيدن بـه حـد برسد كند
ن رود ولي مالئكه اينمي كمالش از بين .)12-17:3ج(همان، يستندگونه

هايي كه در قرآن بـراي مالئكـه آمـده اسـت ايـن اسـت كـه آنهـا يكي از ويژگي
مي رغم غيرمادي بودن علي يابند. در سوره مـريم آيـه شان به صورت يك انسان تمثُّل
اي به صورت انسان تمام عيار نزد مريم تمثل يافـت. عالمـه اشاره شده كه فرشته 17



د 77يياز منظر عالمه طباطباينزبان

و طباطبايي چنين پديده مياي را امري مي اقعي تلقي و توضيح دهد كه تمثل ملك كند
به صورت بشر، ظهور او براي بيننده به صورت بشر است نه اينكه ملك، بشـر بشـود 
زيرا در اين صورت مستلزم آن است كه نوعي به نوع ديگر تبديل بشود. پـس تمثـل 

ا  دراكـات فرشته براي مريم به اين معناست كه آن فرشته درعين اينكه فرشته بود نـزد
عالمـه طباطبـايي بنـابراين.)14:36ج(همـان، يافتحسي مريم به صورتي انسان تمثل 

مي مالئك را موجوداتي غيرمادي در عالَم مي و آنها را كامالً واقعي تلقي  كند. داند

 جن

يكي ديگر از موجوداتي كه در قرآن از آنها نام برده شده، جن است. برخـي مفسـرين
م داننـد. امـا عالمـه طباطبـايي چنـين الئكه موجودات واقعي نمـي جن را نيز همانند

. ديدگاهي را نمي  پذيرد. كلمه جن به معني پوشاندن است

 اند از: كند كه عبارت عالمه براي جن نيز شش ويژگي ذكر مي

 اند. اين نوع از مخلوقات قبل از نوع بشر خلق شده-

 اند. اين نوع مخلوقات، از جنس آتش خلق شده-

نو- و قيامت دارند.اين ع از مخلوقات مانند انسان، زندگي، مرگ
و تكـاثر- و توالد و ازدواج و ماده اين نوع از جانداران مانند ساير جانداران نر

 دارند.

و ارادهجن- و عـالوه بـر ايـن، كارهـايي ها نيز همانند انسان داراي شعور انـد
اَعمالي شاقه را مي و نو سريع ع بشر ساخته نيست.توانند انجام دهند كه از

و فاسد دارند ها نيز همانند انسان جن- و كافر، صالح .)20:39ج(همان، ها مؤمن

مي يكي از اعمال شاقه از سـوره39توان در آيـه اي كه به جن نسبت داده شده را
و ملكـه سـبا مـيةنمل يافت. در آن آيات بحث دربار و سـليمان بـه سـليمان باشـد

ميحضّاري كه نزد او بود تواند تخت ملكه سبا را پيش از آنكـه ند گفت كه چه كسي
عفريت كه از اجنه بود گفت كه تو قبـل  خودش بيايد نزد من حاضر كند؟ در آن ميان

رغـم كنم. عالمه طباطبايي علي از آنكه از جايت بلند شوي، تخت را نزدت حاضر مي
و خارق مي اينكه با يك امر عجيب ميشود، اين العاده مواجه و داستان را حقيقي دانـد

مي به گونه رخ اي تفسير -15:362ج(همـان، داده اسـت كند كه گويا اين حادثـه واقعـاً
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و نيز ساير داستان.)363 هـاي سياق مباحث عالمه در مورد موجوداتي همچون شيطان
 قرآني، شبيه موارد مذكور است.

 عرفي بودن زبان قرآن

من مي ميتوان گفت كه زبان قرآن از در ظر عالمه را توان زبـان عرفـي خوانـد. عالمـه
مي4ذيل آيه  	Q«فرمايد: از سوره ابراهيم كه ' R! .Q�Z% Q( Z	Q? . Q! Q1R2� R! Z�Q& R].� Q�R%R= U�R7 l��� چنـين»)\

و يـك«گويد: مي و دعوت ديني را بر اساس معجـزه خداي تعالي مسأله ارسال رسل
ه و چيزي و اختيارات خود را دراين بـاره امر غيرعادي بنا نگذاشته است م از قدرت

را فرستاده تا به زبان عادي كه با همـان است بلكه ايشان به انبياي خود واگذار ننموده
مي زبان در ميان خود گفتگو مي و مقاصد خود را به ديگران فهمانند، با قوم خود كنند

و مقاصد وحي را نيز به ايشان  .)20-12:19ج(همان،»برسانندصحبت كنند

و داللت هايي نيز در كالم عالمه طباطبايي وجود دارد كه سـبب شـده اما اشارات
برخي از نويسندگان در عين اينكه عرفي بودن زبان دين از منظر عالمه را بپذيرند، اما 

و آن را به گونـه  هـاي ديگـري تفسـير نماينـد. اكنـون بـراي از اين نظريه فراتر روند
ميوضوح بيشتر موضع عال و سـپس بـه بحـث مه، ابتدا كلماتي از ايشان را نقل كنيم

مي9تا7دهيم. وي در ذيل آيات خود ادامه مي كـالم«فرمايد: سوره آل عمران چنين
ها فرق دارد، اين نيـز معلـوم اسـت كـه فـرق بـين آن دو در نحـوه خدا با ساير كالم

و و به كاربردن فنون ادبي و چيدن جمالت  ...صـناعات لفظـي نيسـت استعمال الفاظ

و مصداق است؛ مصداقي كه مفهوم كلي كـالم بلكه اختالف بين آن دو از جهت مراد
.)122-3:121ج(همان،»استبر آن منطبق 

مفسر نبايد در تفسير آيـات قرآنـي بـه«نويسد: ايشان در موضع ديگري چنين مي
كالم خدا را با كالم مـردم اسبابي كه براي فهم كالم عربي در دست دارد اكتفا نموده، 

اي كـه باشـد شنويم از هـر گوينـده مقايسه كند، براي اينكه ما وقتي يك جمله را مي
اعمال نمـوده، كشـف مـي  كنـيم كـه بدون درنگ قواعد معمولي ادبيات را درباره آن

و گوينـده  و همان معنا را به گردن آن كالم و اش مـي منظور گوينده چه بوده گـذاريم
و چنان گفتهك حكم مي »اما بيان قرآني بر اين مجرا جريان ندارد ...نيم كه فالني چنين

.)118-117(همان:
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انـد كـه برخي نويسندگان با استناد به اين جمالت عالمه، چنـين اسـتدالل نمـوده
توان زبان قـرآن گرفته است اما نمي اگرچه ايشان معتقد است قرآن از زبان عرف بهره

ميطور مطلق زبا را به و انحصار زبان قرآن در زبان عرفي، سبب شودن عرفي دانست
مي از.)37: 1376 راد،(عنايتي كشيده شودكه انسان به وادي تفسير به رأي  گوينـد اين رو

و كـالم قرآن با آنكه  به زبان عربي نازل شده است، ولي درعين حال كـالم خداسـت
و اصول لفظي گرچه در فهـم كـالم خدا با كالم بشر قابل قياس نيست. تكيه بر لغت

از لذا.)39(همان: نيستبشر كافي است ولي در فهم كالم خدا كافي ايـن نويسـندگان
و بـراي  جمالت عالمه چنين نتيجه گرفتند كه زبان عرفي در فهم قرآن ناكافي اسـت
و نظرياتي بيان نمـوده  پوشش دادن اين ضعف در جستجوي نظريه جديدي برآمدند

ازهاو نام ي بديعي بر آن گذاشـتند. مـثالً بعضـي نويسـندگان بـا اسـتناد بـه برخـي
هاي تفسيري عالمه قائل شدند كه براي شناخت قرآن، شناخت زبان عـرف الزم شيوه

و لـذا زبـان قـرآن را است ولي كافي  (قـدردان ناميدنـد» خـاص زبـان عرفـي«نيست
قر بعضي.)73: 1381قراملكي، و» زبان تركيبـي«آن را ديگر از نويسندگان، زبان ناميدنـد

حقـوقي، اجتمـاعي، عقيـدتي،- طور كه دين داراي ابعاد گوناگون مدعي شدند همان
و و موضـوعي، از زبـان-...اخالقي بعـد هـاي است، متون ديني نيز بـه تناسـب هـر

و ميان همـه ايـن  و .... بهره جسته مختلف از جمله كنايه، رمز، صريح، استعاره، قصه
و زبان ويژهابعاد  ميو اجزاء پيوند منظم بيني ديـن توان جهان اي برقرار است كه با آن

.)40: 1376 راد،(عنايتي را مشخص كرد

و تالش اين نويسندگان به منظور نظـام منـدكردن زبـان قـرآن امـري اگرچه جهد
و قابل ستايش است اما متأسفانه نظريات آنها رضايت بخش نيسـت. بـه نظـر ممدوح

مي سد كه عدم رضايتر مي  توان از دو حيث بررسي كرد: بخشي اين نظريات را

.. تلقي نادرست از معناي زبان عرفي1

مي.2 پردازي زبـاني توان عدم كفايت زبان عرفي در قرآن را با نظريه اين پندار كه
 جبران كرد. 

ش اكنون درباره هريك از اين دو حيثيت توضيح مي  ود.دهيم تا منظورمان آشكار

(يعني تعريف معناي زبان عرفي) بايد گفت كه به نظر مي رسـد درباره حيثيت اول
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و به همين در اين مورد اندكي سوء از برداشت رخ داده است جهت بـوده كـه بعضـي
اند كه براي توجيه زبان قرآن بايـد از حـد زبـان عرفـي فراتـر نويسندگان گمان كرده

ز طـور معمـول اند كه اين زبان بـه بان عرفي گفتهرفت. به عنوان مثال در باب ويژگي
و مفهوم اصلي است كه گوينده بر حسب ظاهر، آن را قصد مـي   كنـد داراي يك معنا

مي همان.)76: 1381(قدردان قراملكي، گمـانه شـود، نويسـند طور كه از اين جمله آشكار
و ديگر هيچ قابليتي ندا بعدي بوده رد. اما به نظـر كرده است كه زبان عرفي صرفاً تك

به مي خوبي درباره اين زبان تأمل كنيم، متوجه خواهيم شد كه ايـن زبـان، رسد كه اگر
و مشتمل بر تشبيه، اسـتعاره،  برخالف نظر بعضي از نويسندگان، عرض عريضي دارد

و ساير ابعاد زبان است. به تر، اگر ما به گفتگوي روزانه مردم ساده بيان مجاز، حقيقت
و مفهـوم نيسـت؛ توجه نما ييم، متوجه خواهيم شد كه زبان آنها صرفاً داراي يك معنا

و قابليت بلكه داراي توانايي و مشتمل بر انواع گونـه ها هـاي گفتـار هاي زيادي است
به است. از اين بعـدي نگريسـت نظر نمي رو رسد كه بتوان به اين زبان به صورت تك

ق  بول نيست.و لذا تفسير بعضي از نويسندگان قابل

و جستجو جهت يافتن گزينه بهتـر-از حيث دوم -يعني ناكافي بودن زبان عرف

طور كه در شرح ديـدگاه عالمـه بيـان رسد كه خطايي رخ داده است. همان به نظر مي
و علـم الهـي  شد، قرآن داراي حقيقتي متعالي است كـه در لـوح محفـوظ قـرار دارد

و از اين رو داراي ا حكامي خاص است؛ اما از آن جا كه خداونـد سرچشمه آن است
و مي اي از اين معارف آشنا خواست كه آنها را با گوشه قصد هدايت بندگان را داشت

و آن قـرآن را كـه در لـوح  سازد؛ لذا به ناچار با مردم به وسـيله زبـان سـخن گفـت
و به جهت و به صورت الفاظ درآورد تا قابل درك شود؛ همـين محفوظ بود تنزّل داد

اي آن است كه در روايات آمده قرآن داراي هفتاد بطن است. امـا مسـألهةمراتبِ عالي
و كه در اينجا مورد غفلت واقع شده، اين است كه اگر از زبـان عرفـي تخطـي كنـيم

مي فراتر رويم، آن و به همـين جهـت توانيم به درك كامل گاه تري از قرآن دست يابيم
ي فهم قرآن كافي نيست اما اگر به خود آيات قرآن مراجعـه اند كه زبان عرف برا گفته

شويم كه قرآن اختالف مراتـب در خـودش را بـه رسـميت شـناختهميكنيم، متوجه
و قابل در است. قرآني كه به صورت لفظ درآمده است را قرآني ساده و فهم قرار داده
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«فرمايدمي17سوره قمر آيه :Q]J Z�� \) Z�� .Q�� Z U~Q� Z
 Q) Q� Q1l�R� U
� X! '� R! Zu� QsQ� R� Z� n��%R�.« و بـه جهـت
و مدعي شده كه در آن اختالفي عامه فهم بودن آن است كه همه را به تدبر فراخوانده

PR: فرمايدميچنين82نيست. در سوره نساء آيه  Zi� QD R
�� RI Z' R! Q]. Q� Z�Q� Q1 Q]J Z� \) Z�� Q]1 \�U= Q
Q5 Q� QEQ�Q?
R2�R� Z�1 \
 Q; Q�Q� R6K� �� ViRT Q� .V�QER5 ZgAjو سطحي قرآن كـه بـه صـورت بنابراين فهم اليه بيروني

ب و آيه آيه درآمده است، ولي نبايد پنداشت كـه است؛واسطه زبان عرفي مقدورهلفظ
تر آن برسيم بلكه خـود هاي عميق توانيم به فهم اليه اگر از زبان عرفي فراتر رويم، مي

ع قرآن راه دسترسي به اليه و فرموده كه فقـط مطهـرون ميقهاي تر خود را ذكر كرده
بـه همـين79الـي75توانند به مرتبه اعالي آن دست يابند. سـوره واقعـه آيـات مي

و مي �PRH:فرمايد مطلب اشاره كرده \pX��� RqR&� Q� QR= \L R�Z&\? QEQ�A_L��Rr QI Q]� \Q% Z+Q* Z�U� _L Q� Q) Q� \2U�R7 Q1A\2�U�R7
R� Q� _]J Z� \) Q�_L� Al]�\� Z� U! l$.Q5R� ReAQ]1 \� UsQ,\Z#� U�R7 \2 X� QQ� U�Aj

تـر قـرآن هـاي عميـق بردن به اليـه توان با توجه به اين آيات گفت كه راه پس مي
مي به و مطهرشدن ميسر و نبايد پنداشت كه با بررسـي عميـق وسيله تزكيه نفس گردد

 توان به فهم عميق راه يافت. در الفاظ مي

 تيجهن

مي با توجه به مطالب فوق بـه درسـتي» زبـان عرفـي«توان نتيجه گرفت كه اگر الذكر
و معنا شود، آنگاه مي و بيروني قرآن كـه بـه تفسير توانيم بگوييم كه فهم اليه سطحي

و كلمات تنزيل يافته است، به و صورت الفاظ واسطه زبـان عرفـي قابـل درك اسـت
و فنـون ديگر هيچ نيازي نيست كه ما بر اي فهم بيشتر قرآن متوسل بـه برخـي علـوم

و عـرف جامعـه،ديگر شويم. براي فهم اليه سطحي قرآن آشنايي بـا ادبيـات عـرب
و از آنجـا كفايت مي كند. قرآن در اليه سطحي خود به صورت الفاظ بروز پيدا كـرده

مـ كه عموم مردم را خطاب قرار مي ردم دهد لذا بايد گفت كه قـرآن بـه زبـان عمـوم
تمثيـل، هاي ادبـي از قبيـل گويد. زبان عرفي زباني است كه مشتمل بر آرايه سخن مي

و و مجاز ميتشبيه، استعاره و از اين رو قرآن نيـز از ايـن صـناعات در كـالم ... باشد
و گيرد ودر خود بهره مي و تشبيه ميآيات متعددي از تمثيل ا ... استفاده لبته بايد نمايد.

كه قرآن در ميان فرهنگ اعراب نازل شده لذا در مـواردي هـم آنجا توجه نمود كه از
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و آرايـه و در آوردن الفـاظ هـاي ادبـي تحت تأثير فرهنگ آن موقع اعراب واقع شده
گـوييم فهـم اليـه جانب آنها را رعايت كرده است. دقيقاً به همين علت است كه مـي 

و آشنايي با شـر  و فرهنگـي سطحي قرآن منوط به دانستن ادبيات عرب ايط محيطـي
و فنون ديگر نمي و لذا نيازي به دانستن علوم باشد؛ اصالً چطور ممكـن اعراب است

و فنون ديگـري شـويم درحـالي  است كه ما براي فهم قرآن بخواهيم متوسل به علوم
!\Pكه قرآن خود را  � V	�\�.V��R�jكنـد؛ يعنـي قـرآن نـوري آشـكار اسـت كـه معرفـي مـي

آن تاريكي باي در واسطه علوم ديگر روشن شود. به عالوه قـرآن خـودهقرار ندارد تا
Pl8 را Z Q| nu \�n� .V�.Q�Z�R*jمي نيز معرفي مي و خود را بيانگر هر چيزي داند؛ پـس معقـول كند

نيست كتابي كه بيانگر هر چيزي است در آشكار شدنش نيازمند بيانات ديگـر باشـد. 
كه ما بايد هميشه به اليه سطحي قرآن اكتفـا نمـوده اما اين سخن ما بدين معنا نيست 

تر قرآن دست يافت اما هاي عميقو از آن فراتر نرويم. آري بايد تالش كرد كه به اليه
و تفحـص در زبـان مسأله اين است كه راه فهم اليه شناسـي هاي عميق قـرآن، تـدبر

و تطهير نفس پيش برود مي تواند به تناسـب نيست بلكه هرچه انسان در جهت تزكيه
تري از قـرآن دسـت يابـد. علـت اينكـه تزكيـه نفـس را راه تطهير خود به فهم عميق

هاي عميق قرآن دانستيم اين است كه قرآن كتابي است كه از علـم بردن به فهم اليه پي
و لذا زبان كـه  و غيرمادي عظيمي است و مشتمل بر حقايق متعالي الهي نشأت گرفته

در پديده و توسـط مـردم پديـد آمـده، توانـايي درك امـور اي است كه بطن اجتماع
و حقايق معنوي را ندارد. از اين پردازي در بـاب رو نبايد پنداشت كه تئوري غيرمادي

در تواند ما را در جهت نيل به اليه زبان قرآني مي هاي قـرآن كمـك كنـد. قـرآن نيـز
�P فرمايد:مي29آيه،سوره انفال R�U�� .Q X�Q? .R�.V�.Q& Z�\� ZL \�U� u Q+Z Q� Q6K� Z�� \)U5 Q* ]Q7 Z��\� Q!J Q'Aj

و در اينجـا بـه معنـي فرقان چيـزي اسـت كـه ميـان دو چيـز فـرق مـي گـذارد
را فرق و اعتقادات است؛ يعني اگر كسي تقـوا و باطل در مقام عمل گذاشتن بين حق

صحيح از فكر باطـل پيشه راه خود سازد، خداوند در اعتقادات نيروي جداكردن فكر 
و عمل بد را بـه وي مـي  دهـد. لـذا بـاو در مقام عمل نيروي تشخيص عمل خوب

و معتبر جهت  و تزكيه نفس يگانه راه صحيح توجه به قرائن قرآني بايد گفت كه تقوا
تـوان گفـت كـه هرگونـه نيل به معارف عميق قرآن است. با توجه به اين مطالب مي
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ق نظريه بيپردازي در باب فهم و نظرياتي كه زبان قرآن را زبان عرفي رآن حاصل بوده
مي نمي و آن را زبان تركيبي يا زبان عرفي خاص دانند محكوم به شكست اسـت دانند

مي اند كه با راهكارهاي زبان زيرا اوالً پنداشته تر قرآن دسـت توان به فهم عميق شناسي
ر كه غفلت كرده يافت درحالي و اصل قرآن و اند منشاء يشـه در امـري مـاورايي دارد

هاي زباني فهـم كـرد. ثانيـاً چنـين نظريـاتي پردازي توان با نظريه امور ماورايي را نمي
و جنبه ساختگي دارند. مثالً به هيچ وجه معلـوم نيسـت كـه منظـور از زبـان مبهم اند

و مردم را مـي  تـوان زبـان عرفي خاص چيست. نحوه استعمال زبان در سطح جامعه
ناميد اما مشخص نيست كه منظور از زبان عرفي خـاص چيسـت؟ آيـا زبـاني عرفي 

و قشر خاصي از جامعه استفاده مي كنند؟ آيا زباني است كه اهـل علـم است كه گروه
گيرند؟ همان طور كه آشكار است منظور دقيـق ايـن اصـطالح معلـوم از آن بهره مي

و از اين رو اين قبيل نظريات نمي را نيست تـر زبـان در جهـت فهـم عميـق توانند ما
 قرآن ياري رسانند.

ها نوشت پي
.كتابى است كه آيات آن استحكام يافته.1

و وعيد نازل كرده اسـت آنـان كـه از2 [به صورت] كتابى متشابه متضمن وعد خدا زيباترين سخن را
مى پروردگارشان مى  افتد هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه

و روشـن[محكم اى از آن آيات اوست كسى كه اين كتاب [=قرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره.3 ]صريح

[پارها است آنها اساس كتاب و [كه تاويلا اى] ديگر متشابهات ند پذيرند] اما كسـانى كـه در دلهايشـان ند
ت حراف است براى فتنهان و طلب متأجويى [به دلخواه خود] از مىويل آن كننـد بـا آنكـه شابه آن پيروى
 داند نمي ويلش را جز خداأت

[معانى] قرآن.4 مى انديشند اگر از جانب غير خدا بود قطعاً نمى آيا در .يافتند در آن اختالف بسيارى

و فواصل معين] ستارگان سوگند به جايگاه.5 [ويژه .اگر بدانيد آن سوگندى سخت بزرگ اسـت.هاى

[پيام] قطعاً .شدگان بر آن دست ندارند كه جز پاك.در كتابى نهفته.قرآنى است ارجمند كه اين

.كه در لوحى محفوظ است.آن قرآنى ارجمند استرىآ.6

 خـداو بياموزيمراها خواب ويلأتاوبهتا بخشيديم مكانت سرزمينآندررا يوسفما گونه بدين.7

.دانند نمى مردم بيشتر ولى است چيره خويش كار بر

و خوش فرجام.8 .تر است با ترازوى درست بسنجيد كه اين بهتر
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