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چكيده:
در شكل گيري بحث زبان قرآن بايد دوجريان را از يكديگر تفكيك نمود .يك ،جريان اصيلي كه از همان دوران نزول
آغاز و تا به امروز ادامه داشته و آثار و پيشينه قابل توجهي را به خود اختصاص داده است .ديگر ،جرياني كه عمدتا از
فضاي ادبي و فلسفي غرب برخاسته و توسط مستشرقين و روشنفكران مسلمان وارد حوزه مباحث قرآني شده است.
پژوهش حاضر به جريان دوم مي پردازد.
دو خاستگاه عمده در محدوده اين بحث قابل طرح است :خاستگاه هاي ادبي و زبانشناسي،خاستگاه هاي ادبي -
فلسفي .شيوه ما در اين پژوهش تحليلي توصيفي بوده و با استفاده از منابع كتابخانه اي صورت گرفته است.
كليد واژگان:زبان قرآن،خاستگاه هاي ادبي و زبانشناسي،خاستگاه هاي ادبي  -فلسفي.

مقدمه:
مبحث«زبان قرآن» در جهان اسالم پيشينه اي به در ازاي نزول خودِ قرآن كريم دارد و ريشه ها و خاستگاه هاي آن را
مي توان در همان آغازين روايات تفسي ري صادره از پيامبر عظيم الشأن اسالم ،اهل بيت مكرم و اصحاب ايشان جستجو
كرد .اين موضوع در طول تاريخ همواره مورد توجه مفسران،لغت دانان  ،اديبان و علماي علم اصول بوده است،به طوري
كه مي توان آثار قابل توجهي را در اين زمينه تا به امروز مشاهده نمود .لكن از ديگر سو در دوران معاصر «زبان قرآن»
در محافل علمي ،اعم از جهان اسالم و غير آن ،بر اساس خاستگاه هاي جديدي نيز مورد بررسي و كنكاش واقع شده و
بحث هاي متنوع وفراواني را دامن زده است .بر اين اساس در شكل گيري بحث «زبان قرآن» بايد دوجريان عمده را از
يكديگر تفكيك نمود .اول جريان اصيلي كه از بطن و متن فضاي نزول و تفسير قرآن در ميان باورمندان آن برخاسته
است و ديگر ،جرياني كه برآمده از فضاي متون مقدس مسيحي  -يهودي است و در عرصه ادبي و فلسفي آنان در دوره
** تاريخ دريافت 0932/10/22 :تاريخ پذيرش0932/10/10 :
 - 0استاديار گروه الهيات دانشگاه بوعلي سيناhtorkamany@gmail.com .
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 -نويسنده مسئول :دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه بوعلي سينا jvdmohamadi@gmail.com

 - 9كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث و مدرس دانشگاه m-ashnavar@araku.ac.ir

معاصر نضج يافته است .اين جريان در مسير خود از طريق اسالم شناسان و روشنفك ران مسلمان وارد حوزه مباحث
قرآني شده و با وجود به همراه داشتن نكات مثبت و فوايدي ،منشأ شبهات و مباحث مناقشه برانگيز جدي شده است.
بنابراين،بازشناسي اين جريان غير اصيل و تبيين ريشه ها و خاستگاه هاي آن ،امري ضروري مي نمايد .پژوهش حاضر
نيز با هدف بررسي و تحليل خاستگاه هاي شكل گيري مبحث «زبان قرآن» در دوره معاصر سامان يافته است .بر اين
اساس سواالت اصلي اين تحقيق عبارتند از:
 .0زمينه ها و خاستگاه هاي بحث «زبان قرآن» در دوران معاصر چيست؟
 .2ارتباط اين زمينه ها و خاستگاه ها با بحث ياد شده چگونه است و به چه نحوي در تكوين آن مؤثر بوده اند؟
هرچند آثار قابل توجهي در خصوص «زبان قرآن» ،اعم از كتاب و مقاله ،به چاپ رسيده است،ولي بررسي خاستگاه
هاي جديد آن در دوران معاصر تا به حال موضوع كار مستقلي نبوده است و تاكنون پزوهشي با اين موضوع سامان
نيافته است.
شيوه ما در اين پژوهش تحليلي توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه اي صورت گرفته است و كوشيده ايم تا تصوير
روشني از اين خاستگاه ها و زمينه ها ارائه دهيم.
.1خاستگاه هاي ادبي و زبانشناسي
زبانشناسي( )Linguisticدانشي است كه به بررسي و توصيف علمي زبان مي پردازد .هر چند ظهور زبانشناسي در
قالب نوين و امروزي خود نتيجه تالش هاي «فردينان دوسوسور» در قرن بيستم مي باشد ،اما تا وصول بدين مقصد سه
مرحله تاريخي را در مغرب زمين پشت سرگذاشته است .مرحله نخست كه به دوره «دستور زبان » موسوم بوده و اول بار
در ميان يونانيان آغاز مي شود .مرحله دوم دوره «فقه اللغه» است كه به نهضت «آگوست ولف» از سال  0111به بعد
اطالق مي شود و روزگار شرح و نقد متون به شمار مي رود .مرحله سوم با اهميت يافتن مقايسه زبان ها با يكديگر يا
«دستور تطبيقي» در قرن نوزدهم ظهور و گسترش مي يابد(دوسوسور،0933 ،صص 9و  .)0ذكر اين نكته الزم است كه
برخي مطالعات و ابداعات زبانشناسي در ميان هندوهاي قديم وجود داشته است و «پانيني» دستور نويس هندي در قرن
چهارم پيش از ميالد درباره ارزش استعمال كلمات،فونتيك ودستور زبان كارهاي مفيدي انجام مي دهد كه پس از او
تداوم نيافته و به بوته فراموشي سپرده مي شود .با وجود اين كه مرحله اول مطالعات زبانشناسي در غرب به يونانيان باز
مي گردد ولي آنها نتوانسته اند كاري كه همسنگ كار هنديها باشد از خود برجاي نهند (زمرديان0901،ش،صص  202و
.)209
موضوع علم زبانشناسي تمامي نمودهاي زباني انسان است،خواه متعلق به اقوام بدوي يا ملل صاحب تمدن و خواه
مربوط به دوران باستان ،كالسيك يا دوره انحطاط را در بر مي گيرد .اين دانش نه تنها در هر دوره زبان شيوا و رسا را
مطالعه مي كند بلكه تمامي گونه هاي بيان را مورد توجه قرار مي دهد(دو سوسور0933،ش،ص.)01
وظيفه زبان شناسي عالوه بر توصيف و بررسي تاريخي تمامي زبان هاي قابل دسترس از حيث فراهم ساختن تاريخچه
زبان هاي خويشاوند و بازسازي زبان هاي مادر هرخانواده ،تالش براي دستيابي به قوانين كلي ،از رهگذر بررسي همه

نيروهايي كه به شكل دائمي و جهاني در تمامي زبان ها فعالند ،مي باشد به طوري كه بتواند تمامي پديده هاي خاص
تاريخي را تحت پوشش قرار دهد(همان) .به عبارت ديگر وظيفه اخير زبانشناسي اين است كه «زبان» را به عنوان يك
واقعيت مورد مطالعه قرار داده و قوانين كلي آن را ،كه در همه زبان ها وجود دارد و بر آن ها حكم فرماست ،كشف و
بررسي نمايد.
با توضيحي كه در مورد موضوع و وظيفه زباشناسي گذشت،مي توان تأثير مباحث اين علم را بر تكوين بحث زبان متون
مقدس از جمله قرآن كريم دريافت .قرآن كتابي است كه قرن ها پيش به يكي از زبان هاي مورد استعمال بشر  -عربي -
نازل شده است و ازآن حيث كه تكلم خداي متعال با بندگانش از رهگذر يك زبان مي باشد« ،زبان قرآن» از علم
نوپديد زبانشناسي متأثر شده و به عنوان يك موضوع جديد و مستقل مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است .آموزه
هاي وحياني قرآن ازآن جهت كه بعد گفتاري و زباني يافته اند وارد حوزه مطالعات زبانشناسي مي شوند.
دانش« معناشناسي»( ،)Semanticsكه امروزه يكي از زير شاخه هاي زبانشناسي مدرن محسوب مي شود(جان ا.
سعيد2119،م،ص  ، )0از مهمترين حوزه هاي مشترك زبانشناسي و فهم مفردات قرآن كريم به شمار مي رود .هرچند
معناشناسي مفردات قرآن عمري به درازاي نزول خود قرآن كريم دارد و در واقع مساعي مسلمانان در شناخت مفهوم
كلمات قرآن خود كاري زبانشناسانه بوده است ،اما بايد توجه داشت كه تولد ديدگاه هاي جديد در زمينه معناشناسي مي
تواند يكي از مؤلفه هاي بحث زبان قرآن در دوره معاصر به شمار مي رود.
به عنوان نمونه «توشيهيكو ايزوتسو« در تجزيه و تحليل معناي واژه هاي قرآن به اين مطلب تصريح مي نمايد كه از
نظريه پروفسور«لئو وايسبرگر» آلماني بهره برده است .نظريه اي كه امروزه با آنچه «زبانشناسي قومي»( Ethno
 )linguistsناميده مي شود،مطابقت بسيار دارد و «زبانشناسي قومي» نظريه اي است كه روابط متقابل ميان الگوهاي
زباني و الگوهاي فرهنگي را بررسي مي كند و توسط «ادوارد سايپر»(زبانشناس و مردم شناس آمريكايي) در سال هاي
پاياني زندگي اش بنيان نهاده شده است( ايزوتسو0933،ش،ص .)00
نظريه فوق همان است كه به نظريه «نسبيت زباني»( )linguistic relativityنيز مشهور شده و معتقد است فرهنگ از
طريق زبان ،فكر آدمي را،خصوصا در شناخت جهان ،تحت تأثير قرار مي دهد ،به عبارت ديگر اين زبان است كه تفكر
آدمي را مي سازد( ملمك جار 2112،م ،ص  )903بنا بر اين نظريه ،ما آن طور مي انديشيم و جهان را درك مي كنيم كه
زبان براي ما ترسيم نموده است و مردمي كه ز بان هاي گوناگون دارند ،در باره جهان پيرامونشان هم درك متفاوتي دارند
چرا كه زبان هاي متفاوت باعث نسبيت در فهم آنان شده است .بر اساس اين ديدگاه زبان قرآن ،جنبه نسبيت پيدا مي
كند و هنگامي كه آموزه هاي آن كسوت عربيت بر تن دارند زايش تفكر خاصي را به دنبال دارند  .حال اگر همين آموزه
ها في المثل به زبان فارسي ترجمه و بيان شوند تفكر و اعتقاداتي متفاوت با آنچه در قالب زبان عربي توليد كرده
بود،ايجاد مي كنند و قس علي هذا.
ديدگاه فوق درست در مقابل ديدگاه هايي قرار مي گيرد كه زبان،خصوصا زبان قرآن ،را چيزي جز انعكاس فرهنگ
عصر و زمان و محيط نمي داند و بنابراين آموزه هاي آن را متعلق و منحصر به همان مردمان عصر نزول مي داند و بس.

نظريه «زبان قوم» و «زبان عرفي»  ،در مورد قرآن،از يك جهت ،مبتني بر اين ديدگاه زبانشناسانه است و از آن نشأت
مي گيرد.
.2خاستگاه هاي ادبي -فلسفي
 .1-2معرفت شناسي حاكم بر فلسفه غرب
چگونگي فهم متون مقدس و ديني ،كه خود بحثي ادبي به شمار رفته و شامل بحث زبان قرآن نيز مي شود ،تأثير بسزايي
از معرفت شناسي حاكم بر جامعه و فلسفه غرب پذيرفته است.
معرفت شناسي جديد غرب در فضايي ظهور كرد كه محصول شكست قدرت و سلطه كليسا بود .شك و ترديد درباره
معرفت شناسي عقلي مذهبان(مانند اسپينوزا و اليب نيتس) اروپا سبب شد كه بسياري از فيلسوفان شناخت را براساس
تجربه حسي بيان كنند(پاپكين0931،ش،صص  231و « .)230فرانسيس بيكن»(0323- 0030م) كسي است كه در
انديشه تأسيس روش علمي به عنوان تنها راه كسب معرفت برآمد .او بر اين اعتقاد بود كه روش هاي افالطوني و
ارسطويي توانايي رسيدن به شناخت حقيقي را ندارند .از اين رو بيكن روش مشاهده و استقراء را بنيان نهاد(هالينگ
ديل0911،ش،ص  .)091بيكن از مهم ترين افرادي است كه غرب را وارددنياي تجدد علم و فلسفه نموده است .او علم و
فلسفه را از حوزه مسيحيت خارج كرد وگرچه خود هيچ كشف و اختراعي نداشت ولي او را يكي از بنيان گذاران علوم
جديد و در واقع ،باني اصالت تجربه و پوزيتيويسم مي دانند(فروغي0931،ش،ج،0صص  023و .)091با اين حال ،آن
كس كه تأثير بسزايي در مذهب اصالت تجربه داشت و پدر حقيقي تجربه گرايي به شمار مي رود ديگر فيلسوف انگليسي
يعني «جان الك»( )0110- 0392است (كاپلستون0933 ،ش،ج،0ص ،)01در حالي كه توجه به تجربه و ماديگرايي
علمي رو به اعتال و رشد بود توسط الك تبيين فلسفي يافت(هالينگ ديل0911،ش،ص.)002وي به طور صريح اظهار
ن مود كه شناخت ما به واسطه حواس حاصل مي شود و ما هيچ تصور و معلوم فطري نداريم( پاپكين0931،ش،ص
 .)232جرج باركلي(، )0109- 0330هر چند منتقد جدي الك به شمار مي رفت ،از فيلسوفان تجربي برجسته به شمار
رفته و تاثير جدي در تداوم آن داشته است.
سنت تجربه گرايي الك و باركلي به وسيله «ديويد هيوم»( )0133- 0100به كمال رسيد .او ارائه كننده نظام معرفتي
است كه در ذات خود شكاكانه است(هالينگ ديل0911،ش،ص .)000هيوم با اين كه تجربه گراست معتقد است كه حتي
تجربه گرايي نيز در باره جهان چيزي نمي آموزد اما در عين حال راه ديگري براي رسيدن به معرفت درباره جهان وجود
ندارد(همان،ص  .)003وي با تشكيك در اصل عليت،و طبعا اثبات وجود خدا از راه برهان علّي ،بر آن است كه درباره
بسياري از امور نمي توان به يقين رسيد .نتيجه اين امر چيزي جز شكاكيت نيست ،گرچه خود هيوم بر اين باور است كه
بر طبق شكاكيت محض نمي توان زندگي كرد(كاپلستون0933،ش،ج ،0ص.)09
تجربه گرايي و شكاكيت مفرط هيوم زماني راه را براي «نسبيت در فهم» و به تبع آن «نسبيت در برداشت از متون
مقدس» هموار مي كند كه كانت،فيلسوف نام دار آلماني را ،به تعبير خود او از خواب جزميت بيدار مي
كند(كورنر0933،ش،ص  .)00وي تالش كرد تجربه گرايي و خرد گرايي را بايكديگر بياميزد و فرايند پيچيده قوه فاهمه

بشر را تبيين نمايد .كانت درتبيين رابطه «عين» و «ذهن» در مسئله شناخت ،نه بسان عقلگرايان قايل به انفكاك عين و
ذهن شد و نه مانند تجربه گرايان شكاك به نفي علم و معرفت پرداخت( هوشنگي،0939،ص  .)00وي در تالش براي
اثبات امكان معرفت قطعي «عينيت» را انكار نكرد بلكه هويتي براي آن تعريف نمود كه ديگر خصلتي مستقل از ذهن
نداشت .از ديدگاه كانت فهم با شيء منطبق نمي شود بلكه اين شيء است كه با داشته هاي پيشيني ذهن ما منطبق مي
شود و ازآن رو كه ما خود سازنده تجربه و معرفت هستيم و اين شناخت نزد همه ابناي بشر يكسان است «عينيت» دارد.
او معتقد بود ما فقط چيزي را مي شناسيم كه خود پديدش آورده ايم(همان) .اين تبيين نتيجه آن است كه كانت ميان
«بود»(  )Noumenonو «نمود» ( )phenomenonاشياء تمايز قايل شد .كانت اشياء را چنان كه في نفسه هستند
«بود» و آن چنان كه درك مي شوند«نمود» مي نامد(هالينگ ديل 0911،ش .)032،يعني خود شيء حقيقتي دارد و فهم
ما نيز حقيقتي كه ساخته ذهن ماست و در واقع معرفت ما به اين صورت ذهني تعلق مي گيرد و ذهن ساختي را بر عالَم
تحميل مي كند كه عالم بيروني بايد با آن منطبق شوند .بر اين اساس فهم ما از يك شيء با حقيقت آن شيء متفاوت بوده
و اصوال چيز ديگري است.
اين تحليل كانت از قوه فاهمه بشر و رابطه آن با عالم خارج محكم ترين مبناي نسبيت انديشي در جهان غرب شد،چرا
كه «نمودِ» شيء مي تواند در نزد افراد مختلف ،گونه گون باشد و آنان از يك «بودِ» واحد«،نمود» هاي مختلف و مغاير
يكديگر داشته باشند .تأثير اين مطلب بر متفكران و متكلمان مسيحي تا اندازه اي است كه شخصي مانند «جان هيك »
نظريه «پلوراليزم ديني» خود را در قرن بيستم بر اساس نظريه كانت بنا مي كند(هيك،0933،ص .)33
تأثير «نسبيت انديشي» در حوزه زبان دين و «زبان قرآن» بدين گونه است كه متن مقدس به سان «بود» ،چيزي است و
فهم ما از آن به عنوان «نمود» ،چيزي ديگر .بر اين اساس فهم ها و تفاسير مختلف از آن ،هر چند متناقض باشند،توجيه
يافته و در نتيجه به «بي معنايي» يا « عدم معرفت بخشي» گزاره هاي ديني منجر مي شود .به عبارت ديگر ،براساس
چنين ديدگاهي زبان قرآن يك زبان معنا دار يا معرفت بخش به شمار نمي رود.
ذكر اين نكته الزم است كه« نسبيت انديشي» محل رويش و زيستِ نحله هاي جديد فلسفي غربي است و از اين حيث
نيز در شكل گيري بحث زبان قرآن در دوره معاصر موثر بوده است.
 . 2-2نحله ها و مشرب هاي جديد فلسفي -ادبي
.1-2-2فلسفه تحليلي
گرچه مي توان تبار فكر و روش تحليل فلسفي را به دوران سقراط و روش ديالكتيكي او رساند و اظهار داشت كه
تحليل به نوعي هميشه جزء جدايي ناپذير كار فلسفي بوده است ،اما بناي «فلسفه تحليلي»در دوران جديد حاصل كار
فيلسوفاني است كه به اهميت تحليل درگفتار و زبان توجه پيدا كردند .ج.ا.مور به سال ،0319در كتاب اصول اخالق ،بر
اهميت «تحليل» در تالش براي فهم سرشت تأمالت اخالقي تأكيد ورزيد و تالش هاي جدي فيلسوفان ديگري چون
فرگه،راسل،ويتگنشتاين،كارناپ و آستن باعث اعتال و رشد چشمگير آن شد(استرول0930 ،ش،صص 1و. )3

تعريف فلسفه تحليلي دشوار است،زيرا مذاهب فلسفه تحليلي در ماهيت تحليل با يكديگر توافق ندارند ولي اصل
مشترك همه آنها اين است كه براي حل مسائل فلسفي بايد به كاربرد وكاركرد زبان توجه شود .مسائل فلسفي ،الاقل تا
حدودي،مسائل زباني است و بر اين اساس فقط به وسيله توضيح و تبيين الفاظ زبان مي توان به حل آنها اقدام
نمود(پاپكين،0931،ص  .)933به عبارت ديگر،فلسفه تحليلي فن يا روشي است كه تحليل زبان يا تجزيه و تحليل
منطقيِ قضاياي فلسفي به عنوان روشي براي حل مسائل فلسفي به كار گرفته مي شود به همين جهت از آن با عنوان
«فلسفه تحليل زبان» نيز ياد مي شود(سعيدي روشن،0931،ص  .)020از اين روست كه راسل مهم ترين بخش فلسفه را
نقد و روشن نمودن مفاهيمي مي داند كه طبق عادت بنيادي تلقي و بدون بررسي پذيرفته شده اند(استرول،0930،ص .)3
فلسفه تحليلي از حيث سير تاريخي و از جهت اختالفي كه در تعريف ماهيت تحليل و نتيجه حاصل از آن وجود دارد به
سه جنبش تقسيم مي شود :اتميسم منطقي،اصالت تحصل منطقي و فلسفه زبان عادي .اينك توضيح اجمالي هر يك:
 .0اتميسم منطقي(  :)Logical Atomismاين نحله را مي توان به عنوان فلسفه منطق رياضي يا منطق جديد كه
حاصل كار راسل و وايتهد مي باشد و با نبوغ ويتگنشتاين اول به كمال خود مي رسد توصيف
نمود(پاپكين0931،ش،ص  933و  . )011اين منطق با اين مدعا كه منطق ارسطويي آخرين و كامل ترين سخن در
اين زمينه نيست پد يد آمد و اعالم نمود از لحاظ قلمرو ،بسي وسيع تر از منطق ارسطو است .ادعاي منطق جديد اين
است كه منطق ارسطو منطق طبقات(اجناس و انواع)بوده حال آن كه منطق راسل منطق قضايا است و بنابراين هم
شامل مطالب منطق ارسطو است و هم بخش وسيع ديگري را نيز در بر مي گيرد(همان،ص .)931هدف راسل و
وايتهد به پيروي از «گتلب فرگه» اين بود كه نشان دهند رياضيات شاخه اي از منطق است و مي توان نظريه اعداد
و حساب را طوري مورد استفاده قرار داد كه فقط شامل مفهوم هاي منطقي مانند ثابت ها،سورها،متغيرها و محمول
ها باشد(استرول،ص .)03به اعتقاد آنان رياضيات يك «زبان آرماني» است كه مي تواند با نشانه گذاري صوري،
ظرف انواع گوناگون جمله هايي باشد كه در گفتار معمولي يافت مي شوند(همان) .بنابراين منطق رياضي ،ابزاري
است كه باعث روشني و دقت معناي گزاره ها مي شود.
راسل با طرح بحث موسوم به« اصول» معتقد است قضايا به دو دسته «اتمي» و «ملكولي» تقسيم مي شوند.
قضاياي اتمي،برخالف قضاياي ملكولي ،قضايايي هستند كه خود مركب از قضاياي ديگر نباشند( «علي انسان
است» اتمي است اما «حسن و حسين سخن مي گويند» ملكولي است زيرا قابل فروكاستن به دو قضيه «حسن
سخن مي گويد» و «حسين سخن مي گويد» مي باشد) .وي برآن است تا با تجزيه قضاياي ملكولي به قضاياي
اتمي ،به خاطر بسيط و منفرد بودن اين قضايا ،ثابت كند كه عالم از واقعيت ها تشكيل شده و اين واقعيت ها طبعا
اتمي هستند و از طريق منطق رياضي مي توان اساس عالم را كه همان «تشكيل عالم از امور و واقعيت هاي اتمي
است» كشف نمود(پاپكين0931،ش،ص  .)933راسل در ادامه مطالب فوق وتكميل آنها با طرح قاعده و نظريه
ديگري به نام «قاعده وصفيه» يا «نظريه وصف ها»،ضمن متمايز دانستن اسم هاي خاص و وصف ها ،بيان نمود كه

فالسفه به سبب تجزيه و تحليل ناقص «زبان» امور خيالي  ،موهوم و معدوم را واقعي دانسته اند(همان ؛
استرول،0930،ص .)92
بر اساس آنچه گفته شد،از منظر فوق،وظيفه فلسفه به طور خاص تحليل است و تحليل ارجاع گزاره هاي زبان
طبيعي به صورت منطقي خاص است .آن هنگام كه گزاره اي شكل منطق رياضي به خود بگيرد پيچيدگي هايش از
ميان رفته و به روشني عرضه مي شود.
 .2اصالت تحصل منطقي يا پوزيتيويسم منطقي(  :)Logical Positivismاين جنبش توسط گروهي از متفكران،از
جمله شليك و كارناپ ،كه در دهه  0321در وين مي زيستند و بعدها به« حلقه وين» مشهور شدند،آغاز شده است.
اينان در پي مطالعه آثار ويتگنشتاين و تبيين اين نظرات وي كه« فلسفه يك نظريه نيست بلكه يك فعاليت است» و
« نتيجه فلسفه تعدادي گزاره فلسفي نيست بلكه روشن ساختن گزاره هاست» «پوزيتيويسم منطقي» را بنيان
نهادند(استرول0930،ش ،صص  33و  31؛ پاپكين 0931،ش،صص  013و  .)013اين مكتب،همانطور كه از نام آن
پيداس ت ،تركيب منطق نمادين راسل و پوزيتيويسم است .ظهور نظريه هاي «نسبيت عمومي و خصوصي اينشتين» و
«مكانيك كوانتومي» حوزه علوم انساني را از اين نظريات تجربي متأثرساخت .اين نحله در واقع نوعي بنياد گرايي
علمي است كه از ديدگاه هاي ويتگنشتاين و هيوم پشتيباني مي شود .ويتگنشتاين در «رساله منطقي فلسفي» معتقد
بود فقط علوم خاص قادرند احكام معنا دار شناختي در مورد جهان صادر كنند .هيوم نيز كه فقط استدالل هاي
انتزاعي در مورد كميت و عدد و استدالل هاي تجربي را پذيرفته مي دانست اعتقاد داشت مباحث الهيات و مابعد
الطبيعه را به دليل فقدان اين نوع استدالل ها بايد به شعله هاي آتش بسپاريم،چرا كه چيزي جز سفسطه و توهم
نيستند(استرول،0930،ص  .)33از منظر اين جنبش فلسفه تنها معناي جمالت و گزاره ها را روشن مي كند ونشان
مي دهد كه بعضي علمي ،برخي رياضي و پاره اي بي معني هستند(پاپكين،ص  .)013از جمله اصول پوزيتويست ها
منطقي تمايز قايل شدن بين قضاياي تحليلي و تركيبي و نيز تحقيق پذيري تجربي است(همان ،ص  .)012آنان بر
اساس اصل تحقيق پذيري گزاره هاي متافيزيكي را به اين دليل كه قابل اثبات تجربي نيستند ،معنادار نمي
دانستند(همان،ص  .)011بنابراين آنچه معنا د اري يك قضيه را اثبات مي كند قابليت مشاهده تجربي است و چون
قضاياي متافيزيكي و الهياتي و ديني از چنين قابليتي برخوردار نيستند،مهمل و بي معني هستند.
 .3فلسفه زبان :
اين جنبش فكري از آنجا آغاز شدكه ،ويتگنشتاين كه خود يكي از نخستين باورمندان به اتميسم منطقي بودآن را
ترك گفت .وي دريافت كه راه حل مسائل فلسفي بازگرداندن آنها به زبان منطقي و صوري نيست،بلكه پيچيدگي
مباحث فلسفي بيشتر ناشي از سوء استعمال زبان معمولي است بدين جهت بايد به كاربرد و استعمال صحيح آنها
توجه داشت.ويتگنشتاين با سخن معروف خود«:معني را مپرس،استعمال را بپرس» روش بازي زباني خود را بنيان
نهاد(.پاپكين0931 ،ش ،ص .)001توضيح بيشتر آن كه در اوايل قرن بيستم بيشترفيلسوفان تحليلي و منطق دانان
ازجمله ويتگنشتاين كار زبان را تصوير كردن عالم واقع مي دانستند،چه مطابق واقع باشد و چه نباشد،ولي

ويتگنشتاين در نظريه دو م خود ضمن اشتباه خواندن نظر اول خود گفت فيلسوف نبايد در صدد ساختن تصويري
باشد كه مطابقت بيشتري با واقع دارد،چرا كه اساسا چنين فرم منطقي وجود ندارد .يك فيلسوف همه چيز را بايد به
حال خود واگذارد و فقط به نحوه سخن گفتن مردم نظاره كند،وظيفه او فقط تفكيك گفته هاست.اساس بحث وي در
باب رابطه لفظ و معنا بر «استعمال» واژه ها ابتناء يافته است.يعني معنا داري واژه را بايد در كاربرد ها جستجو كرد.
وي مي گويد براي فهم معناي واژه اي به فرهنگ لغت مراجعه نكنيد بلكه ببينيد واژه در زمينه خاص
خود( )Contextچه كاربرد و استعمالي داشته است(سعيدي روشن ،صص 021و .)023
ويتگنشتاين متقدم «زبان» را به تصوير تشبيه مي كندولي ويتگنشتاين دوم آن را ابزار مي داند.در ديدگاه قبلي ،
ساختارِ«زبان» تصويرگر واقع و ابزاري براي شناخت جهان واقع بود ولي در نظريه دوم ساختار زبان تعين كننده
نوع شناخت و نح وه تفكر ما درباره جهان خارج است،از اين روست كه نمي توانيم مستقل از مفاهيم و زبان درباره
جهان به بحث و انديشه بپردازيم(ساجدي،0930،ص .)00
الزمه چنين ديدگاهي آن است كه هر مقوله اي زبان خاص خود را دارد،في المثل «زبان متون ادبي» «،زبان دين »
و «زبان علم» عوالمي جداگانه اند و بازي هاي زباني متفاوتي مي طلبند،الجرم براي درك هريك تا وارد عالم آن
و درك كاربرد و استعمال زبان آن نشويم به جايي نخواهيم رسيد(سعيدي روشن0931،ش،ص  .)023گرچه
ويتگنشتاين مي خواهد با اين تفكيك مشكل تعارض ميان علم و دين را حل كند،خواسته يا ناخواسته باب هرگونه
ارتباط و مفاهمه ميان علم و دين را بسته و به ورطه پوزيتيويست ها در غلتيده است .زيرا با اين نظريه زبان علم
معنادار و زبان دين بي معنا مي شود .از اين روست كه وي زبان دين را زبان شور و احساس و التزام فردي مي داند
نه زبان بحث و برهان،به عبارت ديگر براي حل اين معضل به «ايمان گروي»(، )Fideismدر مقابل عقالنيت و
معرفت ،روي مي آورد و طرح داليل عقلي و نقلي يا شهودات باطني و تجربه هاي ديني را براي مستدل نشان دادن
دين خطا و خرافه مي داند( همان،صص  090و.)093
همانطور كه مالحظه شد فلسفه تحليلي ارتباط تنگاتنگي با «گفتار» و «زبان» داشته و يكي از عمده ترين زمينه
هاي ايجاد مبحث «زبان قرآن» در روزگار معاصر است.
.2-2-2هرمنوتيك
يكي ديگر از خاستگاه هاي ادبي فلسفي قابل توجه بحث «زبان قرآن»« ،هرمنوتيك» است كه در ذات و درون خود
دربردارنده نوعي جنبه زباني و زبانشناختي است و ظهور آن در قالب يك علم ،مربوط به دوران پس از رنسانس است.
علم هرمنوتيك(  )Hermeneuticsدانشي است كه حضور خود را هر روز بيش از پيش در محافل كالمي،فلسفي و
ادبي به ويژه در مغرب زمين پر رنگ تر ساخته است و به نوعي در كانون توجه قرار گرفته است(پالمر0931،ش،ص .)9
«هرمنوتيك» در اصل كلمه اي است يوناني كه ريشه فعلي آن«هرمينويين»( )Hermeneueinو ريشه اسمي آن
«هرمينيا»( )Hermeneiaمي باشد كه به «تأويل كردن» و «تأويل» ترجمه مي شود .ريشه مشترك اين كلمات
«هرمس» يكي از خدايان يوناني مي باشد .او خداي پيام آورتيز پااست كه نامش با كار تبديل آنچه وراي فهم بشر است

به صورتي كه آدمي قادر به درك آن باشد پيوند خورده است .يونانيان كشف «خط» و «زبان» را به هرمس نسبت مي
دهند ..بر اين اساس هرمنوتيك متضمن عمل «به فهم در آوردن» است .هرمنوتيك در معناي قديمي و ابتدايي خود،يعني
تأويل ،در برگيرنده سه عملكرد «گفتن»«،توضيح دادن» و «ترجمه كردن» است كه اين هرسه در حكم مقدمه و مبناي
مفهوم اصلي هرمنوتيك در تعاريف جديد خود مي باشد و در واقع بازگشت اين علم به همين وجوه سه گانه است( همو،
ص .)01- 03
هرمنوتيك مدرن در تالش است تا مشكالت و پيچيدگي هاي مربوط به تاويل و تفسير متن را حل نمايد( جونز2110،م
،ج،3ص  .)9390هرچند پيش از شالير ماخر مباحثي در زمينه تفاوت تفسير متون مقدس و غير آن وجود داشته است
اما اين شالير ماخر بود كه توسط ديلتاي «كانتِ هرمنوتيك» ناميده شد زيرا وي مطرح نمود كه كتب مقدس نيازمند
فرايند خاصي از تفسير و تاويل هستند و دريافت كه مبحث اساسي اين است كه شرايط رواني و گرامري كه براي فهم هر
متني الزم است گسترش يابد( .همان).
تعريف جامع هرمنوتيك به دليل وجود نگاه هاي متفاوت ومتباين به آن دشوار است .ريچارد ا .پالمر شش تعريف
متمايز ارائه مي كند:
 .0ه رمنوتيك به منزله نظريه تفسير كتاب مقدس :قديمي ترين و احتماال هنوز هم شايع ترين ديدگاه است .با تثبيت
موقعيت پروتستانتيزم ،كشيشان پروتستان كه از توسل به حجيت كليساي كاتوليك دست كشيده بودند براي ايجاد
معيارهايي مستقل و پايدار براي تأويل كتاب مقدس به هرمنوتيك روي آوردنداز اين رو در قرون هجده و نوزده كم
تر سالي سپري شد كه كتابي در زمينه هرمنوتيك براي راهنمايي و كمك به كشيشان پروتستان منتشر نشود.
 .2هرمنوتيك به منزله روش شناسي لغوي :ظهور عقل گرايي و تجديد حيات مجدد علم لغت(،)Philologyو سر
برآوردن مكاتب «نحوي» و «تاريخي» به تثبيت اين مطلب انجاميد كه روش هاي فهم و تاويل كتاب مقدس دقيقا
همان روش هايي است كه براي كتب ديگر به كار مي رود.
 .9هرمنوتيك به منزله علم فهم زباني :با نقد جايگاه علم لغت ( وديدگاه پيشين) ،هرمنوتيك علمي نظام مند است كه
شرايط فهم را در هر گفت و گويي بررسي مي كند .اين همان «علم هرمنوتيك عام» است كه اصول آن مي تواند
مبناي هر نوع تأويل و فهم متن محسوب مي شود .اين نخستين بار است كه هرمنوتيك به « علم مطالعه خودِ فهم»
تعريف مي شود و از اصل و مبدأ خويش يعني تفسير كتاب مقدس و علم لغت عصر كهن پديدار مي شود.
 .0هرمنوتيك به منزله مبناي روش شناختي «علوم انساني»« :ويلهلم ديلتاي» هرمنوتيك را دانش بنياديني مي دانست
كه مي توانست مبناي تمام علوم انساني قرار بگيرد .يعني مبنايي براي فهم هنر ،اعمال و نوشته هاي انسان واقع
شود.
 .0هرمنوتيك به منزله پديدار شناسيِ فهم وجودي( نگاه فلسفي)« :مارتين هايدگر» با تأسي از روش پديدار شناختي
«ادموند هوسرل» به توضيح پديدار شناختي وجود خود انسان مي پردازد .از منظر وي «فهم» و«تأويل» جهات
بنيادي هستي انسان است و هرمنوتيك به هستي شناسي فهم مي پردازد.

 .3علم هرمنوتيك به منزله نظام تأويل و بازيابي معنا(نگاهي فلسفي از منظري ديگر)« :پل ريكور» هرمنوتيك را
نظريه قواعد حاكم بر تفسير يا تأويل متني خاص يا مجموعه اي از نشانه ها كه منزل متن مالحظه مي شوند مي
داند .در اين ديدگاه علم هرمنوتيك آن عمل رمز گشايي است كه از فحوا و معناي ظاهر به معناي نهفته يا مكنون مي
رسد(پالمر 0931،ش،صص .)00- 02
همان طور كه مالحظه مي شود ،با وجود اين تعاريف مختلف ارائه تعريفي جامع دشوار است .با اين وجود بايد اذعان
داشت كه مسئله اصلي در هرمنوتيك تبيين و تشريح مكانيسم فرايند فهم است.معنا چگونه از عالم شخصي به عالم
شخص ديگر منتقل مي شود و به د نبال آنها مباحثي در مورد معرفت عيني،نسبيت معرفت يا فهم،زبانمندي
فهم،تاريخمندي زبان وفهم،امتزاج افقها،نقش پيش فرضها در فهم،نيت مؤلف و مسائل فراوان ديگري مطرح مي
شود(همتي،0911،ص .)000
دانشي كه به بررسي فرايند فهم و انتقال آن مي پردازد ،ناگزير به «زبان» ،به عنوان ابزاري كه در فرايند فهم ،بازيگري
مهم به شمار مي رود ،نيز مي پردازد«.گادامر» هرمنوتيك را مواجهه با هستي از طريق زبان مي داند و آن را غرق در
پرسش هاي فلسفي از نسبت داشتن زبان با هستي  ،فهم  ،تاريخ  ،وجود و واقعيت مي بيند(پالمر0931،ش،ص .)02
شالير ماخر «زبان» را يك مبحث نظري تعين كننده در مواجهه با تئوري هرمنوتيكي ديد،زيرا دستيابي به مقصود ديگران
را فقط از طريق زبان ممكن مي دانست (.جونز2110،م ،ج،3ص .)9390پالمر در شرح ديدگاه هرمنوتيك فلسفي ريكور
مي گويد ...«:و اين فلسفه اي است كه چالش هرمنوتيكي را با اسطور ه ها و نمادها در گير مي سازد و واقعيت نهفته در
پس زبان و نماد و اسطوره را مضمون تفكر انعكاسي يا تدبر مي سازد .فلسفه امروز نيز زبان را در كانون توجه دارد».
(همان ،ص .)00
بدين گونه است كه هرمنوتيك با مباحث مربوط به «زبان» نيز ارتباط وثيقي مي يابد .از ياد نمي بريم كه خاستگاه
چنين علمي در ابتدا فهم متون مقدس بوده است .امروزه نيز هرمنوتيك متون مقدس و فرايند و مراحل فهم آنها،همچنان
از محوري ترين مباحث به شمار مي رود .بر اين اساس بررسي مكانيسم فهم متون مقدس يكي از مهمترين خاستگاه
هاي بحث زبان قرآن به شمار مي رود.
.5نتيجه:
تكوّن بحث«زبان قرآن» در دوره معاصر عمدتا متأثر از عواملي است كه برخاسته از فضاي ادبي و فلسفي جهان غرب و
مسيحيت مي باشد و الزم است در پرداختن به آن به اين ريشه ها و خاستگاه ها توجه شود،چرا كه غفلت از اين مهم راه
شناخت بسياري از مباحث انحرافي و شبهات مطروحه را مسدود مي سازد  .اين عوامل به طور خالصه عبارتند از:
 .0گسترش مباحث زبانشناسي جديد با رسالت « مطالعه زبان ونمود هاي آن به عنوان يك پديده» از جمله عوامل
مهمي است كه خاستگاه موضوع مورد نظر بوده است .از آنجا كه اين علم «زبان»را از رهگذر قوانين كلي حاكم بر
همه زبان ها مورد مطالعه قرار مي دهد ارتباط تنگاتنگي با موضوع زبان قرآن پيدا مي كند.

 .2خاستگاه هاي ادبي فلسفي كه خود شامل معرفت شناسي حاكم بر فلسفه غرب و نحله هاي جديد فلسفي مي باشد.
معرفت شناسي حاكم بر غرب پس از دوره رنسانس به تدريج راه نسبيت انديشي را پيموده وطبعا به نسبيت در فهم
و زبان دين و غير معرفت بخشي آن منجر شده است .نحله هاي جديد فلسفي مانند «فلسفه تحليلي» و
«هرمنوتيك» نيز سهم بسزايي بر موضوع مورد بررسي داشته اند .فلسفه تحليلي كه به حل مشكالت فلسفي از
رهگذر تحليل گزاره ها معتقد است ارتباط وثيقي با بحث زبان دارد و از اين طريق با موضوع زبان دين وقرآن
مرتبط مي شود .هرمنوتيك نيز كه به بررسي فرايند فهم مي پردازد ناگزير «زبان» را به عنوان يكي از مهمترين
محورهاي خود در ارتباط با فهم متون ،مورد كنكاش قرار داده است و يكي از مهمترين حوزه هاي ورود آن فرايند
فهم متون مقدس مي باشد و از اين جهت يكي از مهمترين مؤلفه هاي بحث زبان دين وقرآن در عصر معاصر به
شمار مي رود.
 .3منابع و مآخذ
 .4الف -كتاب
 .5كتب فارسي
 .3استرول،اورام ،)0930 (،فلسفه تحليلي در قرن بيستم،چاپ دوم،ترجمه فريدون فاطمي ،تهران ،نشر مركز.
 .1انجمن كتب مقدس ايران( ،)0331ترجمه كتاب مقدس،ويرايش دوم،سازمان مردم نهاد اسالم و مسيحيت.
 .3ايزوتسو،توشيهيكو(،)0933مفاهيم اخالقي-ديني در قرآن مجيد،چاپ دوم،ترجمه فريدون بدره اي،تهران،نشر فرزان
روز.
 .3پاپكين،ريچارد و استرول،آوروم ،)0931(،كليات فلسفه،چاپ چهارم،ترجمه سيد جالل الدين مجتبوي،
تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
 .01پالمر،ريچارد(،)0931علم هرمنوتيك ،چاپ ششم،ترجمه محمد سعيد حنايي،تهران ،انتشارات هرمس.
 .00توفيقي ،حسين(،)0933آشنايي با اديان بزرگ،چاپ سيزدهم،تهران و قم،انتشارات سمت،طه و جامعه المصطفي.
 .02دوسوسور ،فردينان( ،)0933دوره زبانشناسي عمومي ،چاپ سوم ،ترجمه كوروش صفوي ،تهران ،انتشارات هرمس.
 .09ساجدي ،ابوالفضل( ،)0930زبان دين و قرآن ،چاپ دوم ،قم ،مركز انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام
خميني(ره).
 .00سعيدي روشن،محمد باقر(،)0931تحليل زبان قرآن و روش شناسي فهم آن ،چاپ سوم،قم ،پژوهشگاه فرهنگ و
انديشه اسالمي.
 .00فروغي ،محمد علي ،)0931( ،سيرحكمت در اروپا ،چاپ هفتم ،تهران ،انتشارات خوارزمي
 .03كاپلستون،چارلز كاپلستون (،)0933تاريخ فلسفه(ج، )0چاپ پنجم،ترجمه غالمرضا اعواني،تهران،انتشارات علمي و
فرهنگي.
 .01كريمي نيا،مرتضي(،)0930زبان قرآن،تفسير قرآن،چاپ اول،تهران،انتشارات هرمس.

 .03كورنر،اشتفان ،)0933(،فلسفه كانت،چاپ سوم،ترجمه عزت اهلل فوالدوند ،تهران ،انتشارات خوارزمي.
 .03كونگ،هانس(،)0930تاريخ كليساي كاتوليك،چاپ اول ،ترجمه حسن قنبري،قم ،مركز مطالعات و تحقيقات اديان
و مذاهب.
 .21هالينگ ديل ،ر.ج0911(،.ش) ،مباني و تاريخ فلسفه غرب،چاپ دوم،ترجمه عبدالحسين آذرنگ،تهران،انتشارت
كيهان.
 .21كتب التين:
 .22جان ا .سعيد( ،)2119دانش معناشناسي ،چاپ دوم،لندن،بلك ول.
 .29جونز ،ليند سِي(2110م)دايرة المعارف دين،چاپ دوم،نيويورك،تامسون گيل.
 .20دانشگاه كاتوليك آمريكا( ،)2119دايرة المعارف نوين كاتوليك،چاپ دوم،آمريكا ،نشر گيل .
 .20ملمك جار،كرستن( ،)2112دايرة المعارف زبانشناسي ،چاپ دوم،انتشارات راتلج.
 .22ب -مقاالت:
 .21زمرديان،رضا(«،)0901زبان شناسي چيست »،مجله دانشكده ادبيات مشهد،شماره 00
 .23همتي،همايون(« ،)0911شالير ماخر و هرمنوتيك»،كتاب نقد،شماره 03
 .23هوشنگي ،حسين(« ،)0939عين و عينيت در فلسفه نظري كانت» ،نامه حكمت ،شماره 9
 .91هيك ،جان« ،)0939 ( ،نظريه هاي كثرت گرايي ديني» ترجمه مسعود فريامنش ،اخبار اديان ،ش 1

