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یمدر « زبان» نقشجستاری در رویکرد عالمه طباطبایی به   قرآن کر
یت نمودهای    *گفتاریبا محور

  1فاطمه حبیبی
  2زادهفتحیه فتاحی
  3بین فریده حق

 چکیده
های گوناگون نقش، در این رویکردها برای زبان وجود دارد و« زبان»رویکردهای مختلفی به ، شناسیدر علم زبان

یف می ای پدیدهشود و موهبت ذاتی بشر است که انسان با آن متولد می، قوه نطقگرایان معتقدند صورتشود. تعر
و وسیله  ای اجتماعیپدیدهرا  زبان، کارکردگرایاناما  ؛کندعملکرد ذهن بشر را منعکس می که است ابزاریذهنی و 

. شوند تا در خدمت نقش ارتباطی زبان باشندخلق و فراگرفته می، های زبانیرتصو  که معتقدند و دانندمی یارتباط
یتی تحلیل روش را با« زبان» عالمه طباطبایی به ماهیترویکرد تفسیری  این پژوهش کوشیده است آیات  و با محور

ین مشتمل بر  به اجمال  قرار دهد. بررسینطق و بیان مورد ، لسان، کلمه، قول مانندنمودهای گفتاری زبان پرکاربردتر
اما  ؛معتقد است، بودن اندیشهیعنی وسیله ارتباطی و نیز ابزار بیان « زبان»توان اذعان داشت که وی به هر دو نقشمی

 از یکی نماید.را یک الهام الهی و تنها مخصوص انسان تلقی می بشرماهیت آن را امری فطری دانسته و تعلیم آن به 
یه زبانشناسی  پژوهش دستاوردهای  انسان با که است یذات استعداد و یفطر قوه  «زبان» که استحاضر، تأیید این نظر

 .گرددی م منجر گفتار مانند یگوناگون یها کنش به اجتماع، ظرف در انسان گرفتن قرار با توانش نیا و شودیم متولد
 .نمودهای گفتاری، شناسیزبان، ماهیت زبان، تفسیر المیزان، طباطبایی عالمه :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
مختلف به موضوع تعاریف متفاوتی برای زبان وجود دارد که بیانگر رویکردهای ، شناسیدر علم زبان

در برخی گرا و شناختی. نقش، گراصورت :امروزه سه رویکرد غالب به مطالعه زبان وجود دارد .زبان است
های صوری و نحوی بر تحلیل تأکید مطالعات، گراصورتشناسی زبان شناسی مانند مکتبمکاتب زبان

 ,Chomsky) شودفرهنگی آن پرداخته می ـزبان فارغ از بافت اجتماعی  هبه مطالع، روازاین .زبان است
2000, p.76-78)ارتباط است و بر نقش زبان  هزبان وسیل، گرااما در برخی دیگر از مکاتب مانند نقش ؛
  .(Butler, 2003, p.3) شوداجتماعی تأکید می ـدر بافت فرهنگی 

ناپذیر زبان های جداییبخش عنوانبهو گفتمانی  یکاربردشناخت، بر نقش ارتباطیگرا در رویکرد نقش 
باید به خصوصیات اشخاص درون ، ارتباط ابزار عنوانبهبرای مطالعه زبان ، گرید عبارت به .شودتأکید می

یکی از  دهد نیز توجه شود. این موضوعرخ می هاآنشناختی در هایی که ارتباط زبانارتباط و موقعیت
 یریپذییجدا فرهنگی(ـ  )اجتماعی زبانی از عوامل بیرونیهای گرایی است که نظامادعاهای مهم نقش

 (.34- 33صص، 1383، دبیرمقدم /Noyts, 1992, p.60) گیرندها شکل میبلکه به کمک آن نداشته
نقش و موضوع  رویکرد تفسیری عالمه طباطبایی به بررسی، است نظر موردآنچه در پژوهش حاضر 

حاضر به شکل ویژه  مقاله، مرتبط با کارکردهای زبان آیات گسترهبه جهت  است.در قرآن « زبان»ماهیت 
در زمره ، با تمرکز بر آیات، این پژوهش از حیث روش .است )نه ادراکی( جنبه تولیدی زبانمبتنی بر 

مبنای پرکاربردترین  بر، های گفتاری زبانشود و تنها آیات ناظر بر جلوهبنیاد محسوب میهای پیکرهپژوهش
های گفتاری پرکاربردترین کلیدواژه، به همین منظور است. بیان و نطق، لسان، کالم، یعنی قول، هاکلیدواژه

فرهنگ »، (1364)« الکریم القرآن المفهرس أللفاظ المعجم»های گیری از کتاببا بهره، یعنی قول و کلمه
با استفاده از ، ( استخراج و سپس1383)« کریم المعارف قرآن ةدائر»( و 1369)« قرآن مجیدموضوعی 

شماری و  بسامد، این کلمات www.parsquran.com ( و سایت3)نسخه« تفاسیر نور جامع» افزارنرم
های شخصی و البته با دقت در بعدی با استفاده از تحلیل اصلی پژوهش تعیین شد. در گام پیکره، تینها در

های دیدگاه، تحلیل آیات مزبور از استفاده با تینها درآیات مورد بررسی قرار گرفت تا ، کتب لغت و تفاسیر
از  کیکدامدر رویکرد تفسیری عالمه طباطبایی با « زبان»تبیین و روشن شد که نقش تفسیری عالمه

 ست. شناسان همسورویکردهای زبان
چنان موضوع ها همقدم در راه شناخت ماهیت و نقش زبان نهاده است که پس از قرن، پژوهش حاضر

شناسان است و این مقاله گام کوچکی تنها به اندازه گشودِن شناسان و عصبزبان، مطالعات فالسفه
بررسی ، از سوی دیگراست.  میقرآن کرای بر مطالعات مرتبط با شناخت ماهیت و نقش زبان در دریچه

های پیشرفته و صرف زمان نیازمند ابزارها و آزمایش، بورهای موجود در رویکردهای مزبرخی از مؤلفه
 بسیار طوالنی است که از محدوده و تواِن این پژوهش خارج است.

 
 

http://www.parsquran.com/
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  نظری چارچوب -2
اما از آغاز  ؛رسدتاریخی بسیار کهن دارد و قدمت آن به قرون قبل از میالد می، مطالعه پیرامون زبان 

بیش از ، نامندمی« علم زبان»را  و آن شمارندیبرمدر زمره علوم « شناسیزبان»امروز با عنوان  آنچهپیدایش 
مکاتب فراوانی به مطالعه این ، شناسیدر تاریخ زبان. (14ص، 1381، )آلستون گذردصد و پنجاه سال نمی

است که « زبان»اند. تفاوت دیدگاه آنان به مطالعه و هر یک رویکرد مخصوص خود را داشته رشته پرداخته
سه رویکرد غالب به مطالعه زبان ، شناسی امروزدر زبان .نمایداین مکاتب گوناگون را از یکدیگر متمایز می

 Cognitive) و شناختی (Functionalism) ییگرانقش، (Formalism) ییگراوجود دارد؛ صورت
linguistic) رویکرد شناختی  آنجاکه از، البته ؛شوداشاره می هاآنیک از  مختصر به هر طوربهدر ادامه  که

 پژوهشدر این  بنابراین ؛(Butler, 2003, p.54-57) شودگرایی محسوب میرو نقشادامه و دنباله ینوعبه
 شود.پرداخته می ییگراو نقش ییگراتصور مکتبدو  نظریاتفقط به تحلیل آیات بر اساس 

 گراییصورت -2-1
، زبانکه کند و معتقدند دانند که عملکرد ذهن بشر را منعکس میزبان را ابزاری می، گرایانصورت 

فرهنگی مورد مطالعه و زبان را فارغ از بافت اجتماعی ، ین گروهای ذهنی و آیینه اندیشه بشر است. اپدیده
و  حافظه، که از سایر قوای ذهن بشر مانند هوش دانندرا نظامی غیر اختیاری و زیستی می آندهند و قرار می

، 1395، کوچش /143و 34-32صص، 1393، / همانChomsky, 2000, p.76-78) تفکر مستقل است
 (.19 ص

یعنی زبان یک قوه مستقل از سایر قوای  ؛ای استنگرشی حوزه، گرایینگرش به زبان در صورت 
انسان است که با قواعد مخصوص خود  فردمنحصربهحافظه و تفکر( و توانایی ، )هوش ذهنی ـشناختی 
، قوه نطق، گرایان معتقدنداست. صورت« گفتار» یعنی همان، دارای تجلی جسمانی، شود. این قوهاداره می

 ,Chomsky, 2000) نهندذاتی نام می ـشود و آن را قوه جهانی ذاتی بشر است که انسان با آن متولد می
p.76-78143و 34-32صص، 1393، / همان .) 

رمزگان ژنتیکی  یاست و به تعبیر قرن بیستم دارا یامری فطر، دانش عام زبانی، از دیدگاه چامسکی
در انسان دارد. نتیجه این  یشناختستیزنطق( بنیادی  ه)قو دانش عام زبانی، توان گفتبنابراین می .است

 ی)همانند سایر اعضا انسان یشناختستیز ینگاه به قوه نطق آن است که زبان نیز عضوی از اعضا
 یژنتیکی تعیین شده و با فرایندها صورتبهشود که شناختی مثل قوه بینایی( محسوب میارگانیسم زیست

دهی به زبان نقشی برای جامعه و فرهنگ در شکل هیچ، در این دیدگاه بیترتنیابه .در ارتباط است یمغز
 (.196ص، 1393، / همان78-76 و 42صص، 2000، انهم) وجود ندارد

کید بر محدود کردن زبان ، دهنده اندیشه استانعکاس عنوانبه، در رویکردی که معتقد به نقش زبان تأ
هر نوع حرکت ، در ارتباط آنکهحالیعنی عناصر آوایی در گفتار و حروف در نوشتار است؛ ، زبانی صورتبه

سکوت و ، حرکات دست و پا، چیِن پیشانی(، اخم کردن، )لبخند زدن غیرزبانی مانند حالت چهره
جزئی از زبان ، و ابزارآالت پیرامونی و فرهنگ لیوسا، بافت غیرزبانی مانند شرایط محیطی، همچنین
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گرایی زیرا در رساندن پیام و منظور گوینده به مخاطب دخالت دارند؛ اما در صورت ؛شوندمحسوب می
، 1391، )هلیدی و حسن آیندحذف شده و جزء زبان به حساب نمی، همه حرکات و عناصر غیرکالمی

 (.91-90صص، 1385، / آقاگل زاده38ص

 گرایینقش -2-2 
، رواین از .و نحو در جایگاه دوم قرار دارد استاصل نقش ارتباطی زبان ، گراشناسی نقشدر زبان
-وسیله ارتباط بین انسان، یانگراشود. زبان از دیدگاه نقشاز مطالعه نقش ارتباطی آن آغاز می، مطالعه زبان

اند و سایر اهداف در گرفته و به وجود آمدهشکل، های طبیعی تنها با هدف برقراری ارتباطست و زبانها
گرا شناسان نقشزبان(. Noyts, 1992, p.60 /Butler, 2003, p.3) گیرندقرار می سایه این هدف اصلی

-تعدیل و فراگرفته می، تحدید، خلق، های زبانیدانند و معتقدند صورتای اجتماعی میرا پدیده «زبان»

 ,Butler) ارتباط برقرار کنند ها به کمک آن با یکدیگرشوند تا در خدمت نقش ارتباطی زبان بوده و انسان
2003, p.3 .) 

ها و فرایندهای ذهن برای جنبه گراییدر نقش، ای به زبان داشتندگرایان که نگاه حوزهصورت برخالف 
زبان در رویکرد مذکور بر اساس همان اصولی ، گرید عبارت به .عمدتًا یکسان است، های مختلفقوه

ست نه معنا، مؤلفه اصلی زبان، بیترتنیابهبرند و کند که سایر قوای شناختی ذهن به کار میعمل می
را به عهده  نقش بیاِن معنا، دهد و زبانسازی را انجام میفقط وظیفه مفهوم، دستور زبان .صورت و ساخت

 (.22-21صص، 1395، / کوچش41ص، 1383، )دبیرمقدم دارد
، چامسکی ژهیوبهگرایان صورتگرا این است که گرا و نقشیکی از نقاط اختالف در دو رویکرد صورت

تنها یکی از کاربردهای زبان است که بر ، ها در نگاه آناندانند و ارتباط میان انسانزبان را ابزار بیان تفکر می
های زبانی گرایان معتقدند بسیاری از موقعیتنقش کهیحال درترجیح و برتری ندارد؛ ، سایر کاربردهای آن

گیری ارتباط وابسته به نقش و کاربرد زبان در شکل، یا بازنمودن باب سخن با دیگران لهأمسمانند حل 
 .(301ص، 1396، مهند)راسخ ندارد را صرفًا نقش بازنمایی تفکر، انسانی است و زبان

از سه ، «هوا گرم است: »شود؛ عبارتمی روشنیک مثال  ت نقش زبان در دو رویکرد مذکور باتفاو
-است. بر اساس دیدگاه صورت شده لیتشک مشخص یو روابط نحو یبار معنای، یساختار صرفکلمه با 

، شوند تا این معنا برداشت شود که گوینده قصد داردسبب می، زبان با کمک یکدیگر یعناصر داخل، گرایی
 به شنونده اطالع دهد.  یخبر هجمل کوضعیت هوا را در قالب ی

بلکه بافت نیز در تعیین مراد  ؛جمله تنها وابسته به عناصر مذکور نیست گرایان معتقدند معنایاما نقش
 یدر هوا یطوالن یمسافت یباشد که بعد از ط یگفتار فرد، مثاًل اگر همین عبارت .گوینده بسیار مؤثر است

را  خواهد کولریاز میزبان م یضمن طوربهشاید برداشت شود که او ، تازه به منزل میزبان رسیده است، گرم
، گرددیبه دنبال توپش م که خطاب به کودکش یاگر این عبارت را مادر .روشن کند یا برایش آب بیاورد

، کردن نیست. بنابراین یبیرون رفتن و باز یبرا یزمان مناسب اآلنشود که یاین معنا فهمیده م، گفته باشد
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زمان و مکان مورد بررسی و ، شنونده، دقیق هستند که متناسب با گوینده فهم قابلزمانی ، عبارات یمعان
 (.182ص، 1392، )میرحاجی و نظری قرار گیرند توجه

روشن ، در آیات مرتبط با نمود گفتاری زبان «المیزان»شود تا بر اساس تفسیر در این پژوهش تالش می
 ـهای گوناگونی که برای زبان اشاره شد ـ زبان وسیله ارتباط یا ابزار نمایانگر تفکر بشر شود که از میان نقش

تر است و آیا وی از میان نقش کارکردی ها در رویکرد تفسیری عالمه طباطبایی پررنگاز این نقش کیکدام
-قرار میمورد تأیید  راو ُبعد قائل به انفکاک است یا هر د، برداری از اندیشه بودن)ارتباط( و ابزار پرده زبان

 . دهد

 پیشینه پژوهش -3 -2
-های نظری جدیدی پدید آمد که برخالف سدهشالوده، از آغاز قرن بیستم میالدی برای توصیف زبان

های یونانی و التین مطالعه و پایه دستور زبان های متداول کهن و برروش برهیتکزبان را با ، های پیشین
مطالعه زبان به روش تاریخی و تطبیقی که در قرن نوزدهم به اوج شکوفایی خود ، عالوهبه .کردبررسی نمی

ای در مطالعه و تحلیل زبان فراهم های نوین و گستردهپشت سر گذاشته و زمینه را برای جهش، رسیده بود
، شناس سوئیسیزبان( 1857-1913) فردینان دوسوسور(. 66-65صص، 1373، الدینیة)مشکو نمود

ترین شناسی را تبیین و ارائه نمود. مهمبود که اصول و مفاهیم نوین زبانآغازگر این حرکت در قرن اخیر 
های وی توسط دانشجویانش بر اساس یادداشت، م( 1916م. ) عمومی شناسییعنی دوره زبان، کتاب او

ای برای جایگاه ویژه، آن نظریه زبانی مهم سوسور مطرح است و در، گردآوری و منتشر شد. در این کتاب
شناسی مکاتب زبان، میالدی 1920است. از دهه  گرفته شده نظر و ساختاری در یخیتار ریغشناسی زبان

کپنهاگ ، پاریس، مکاتب پراگ :مانند، گوناگونی با الهام از نظریات سوسور در اروپا و آمریکا شکل گرفت
/ 420-416صص، 1370، )روبینز زایشی در آمریکامکتب ، آن تبعبهگرایی و مکتب ساخت، و همچنین

 (.176-169صص، 1394، مهندراسخ /93-91و  35-17صص، 1386، کالر
 صورتبهها را آن نشانه، ها که سخنگویانای از نشانهعبارت است از مجموعه، تعریف سوسور از زبان

بر اهمیت بررسی نظام زبان در ، نوزدهمشناسان قرن و زبان انینودستوراو برخالف  .برندگفتاری به کار می
 صورتبهقبل از سوسور ، زبان نظام بهتمایز این دو رویکرد  .تأکید دارد یدرزمانو  یزمانهمدو قالب 

  (.34-10صص، 1378، )سوسور آشکار مطرح نبوده است
گسترده بسیار بدون شک ، گراصورتو  گرانقش یشناسزبانبا  مرتبط دامنه تحقیقات، های اخیردر دهه

-اشاره می اختصاربه مرتبط با موضوع مقالههای پژوهشبه تنها ، در ادامه، به جهت محدودیت مقاله .است

عمومًا با استفاده ، با محوریت متون دینی انجام شده یارشتهانیمهایی که با رویکرد از میان پژوهششود. 
  به تبیین مفاهیم دینی پرداخته شده است. گراصورتیا  گرانقشاز یکی از دو رویکرد 

 ازگرای هالیدی البالغه بر اساس الگوی نقشهای نهجبررسی کارکرد عوامل انسجام متنی در خطبه
 رحیمی( نگارش شده است. 1389) است که توسط نظری یارشتهانیمها با رویکرد اولین پژوهش جمله

هالیدی و حسن را مورد پژوهش  یگرانقشنظریه  بر هیتکانسجام دستوری و واژگانی سوره هود با  (1393)
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، های یسانسجام دستوری و واژگانی سوره، ییگراصورتدر سه نمونه دیگر از کاربردهای  قرار داده است.
 ( و مختاری1394) رحیم زاده، (1389) توسط باتمانی ییگراصورتهای مؤمنون و انعام بر اساس مؤلفه

رویکردهای  ( بر اساس1393) ارشد شیرزاد نامهانیپامفهوم ربا در قرآن کریم در  و ( بررسی شده1398)
 است.گردیده  بررسی گرانقشساختگرا و 

، (1395، زاده )نجفی های عذابمعناشناسی واژه به، های مبتنی بر رویکرد ساختگرااز دیگر پژوهش
، (1396، )روانفر آیه سوره/، (1396، )کناری ِبّر ، (1396، )مبّشر لعب، (1396، رمی )اصفهانی صدق
اشاره توان می( و مانند آن 1398، )اسکندری مستقیم، (1398، )حامدی رسالت، (1397، )صبوری َغوی

  نمود.
بر اساس رویکرد ، ام قرآنهای جزء سیشناختی سورهبه تحلیل سبک (1394) کامکار مقدم

توسط کامران گرانقشبر اساس رویکرد ، مکارم شیرازی و آیتی از قرآن دو ترجمه پرداخته است. گراصورت
در دو سوره زمر  را عوامل انسجام متنی، ( در رساله دکتری1397) فاضلی ( مقایسه شده است.1394) زاده

خود به بررسی عوامل  نامهانیپادر  (1397) بررسی نموده و نجفی گرانقش یشناسزبانو احزاب با رویکرد 
  گرا پرداخته است.شناسی نقشانسجام در آیات قرآن با رویکرد زبان

ای به انجام رشتههای میانکه بر منابع اسالمی و در قالب پژوهش یشناختزباندر میان مطالعات 
، قبلی . وجه تمایز مقاله حاضر با مطالعاتنشده استپرداخته « زبان»به موضوع نقش و ماهیت ، رسیده

 وی درباره ماهیتطباطبایی است. بررسی و کشف دیدگاه  از نگاه مفسر قرآن عالمه« نقش زبان» بررسی
، شناسی همسویی دارداز نظریات زبان کیکدامبا ، و اینکه دیدگاه وی «المیزان» در تفسیر« زبان»

 شود.های پیشین مشاهده نمیموضوعی است که در پژوهش

یمو مفهوم زبان  -3  انواع آن در قرآن کر
بلعیدن ، هاکه برای چشیدن مزهشود یا حیوان اطالق میدر لغت به یکی از اعضاء بدن انسان « زبان»

 توان در آیاتنمونه قرآنی آن را می گویند.می« سانلِ »شود و در عربی به آن به کار گرفته می غذا یا گفتار
همان معنای لغوی ، از لسان مراد «َشَفَتْیِن ، َعْیَنین» به قرینه سیاق کلمه که مشاهده نمود (9-8 /90: )بلد

 .(213-211صص، 10ج، 1430، مصطفوی) عضو بدن استیعنی 
)نوشتاری( که برای بیان  خطی یاهای آوایی نشانه هعبارت است از مجموع« زبان»، در معنای دیگر 

 /28: قصص( و )27 /20: )طه در آیاتی مانند .و سخن( )گفتار شوداندیشه و برقراری ارتباط استفاده می
از خداوند )ع( موسیحضرت ، پردازدفرعون می باموسی و هارون حضرت  مالقات( که به موضوع 34

با او همراه ، تر استفصیح گفتارشبیشتری دارد و  برادرش هارون را که قدرت بیان تا کنددرخواست می
ْفَصُح ِمن  ﴿. در این آیات نیز به قرینه تعبیر (34ص، 16ج، 1417، طباطبایی) نماید

َ
منظور از لسان  ﴾یأ

 . (8ص، 1391، روشن سعیدی) همان گفتار و سخن است
« زبان»، ها باشد نیزگفتاری که مخصوص جماعتی از انسانیعنی ، نوع گویش هر قومبه ، همچنین

-توان به نمونهمی (.273-270صص، 14ج، 1349، )دهخدا عربی یا انگلیسی، فارسی مانند زبان، گویند
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یا نوع زبان است که در هر  تهمان لغ، که منظور از لسان اشاره کرد (103 /16: )نحل ای از این معنا در آیه
ْعَجِم ». این مفهوم از تقابل دو واژه (188 ص، 6ج، 1371، قرشی) قوم با قوم دیگر متفاوت است

َ
و  «ی  أ

بِ  ِلسان  » ، دانستندمی )ص( اتهامی را که مشرکان متوجه پیامبر، آیه مذکور .شودمی ُمبین نیز دریافت «ی  َعَر
یعنی  ؛آموزش داده و وحی نیست )ص( آنان معتقد بودند که قرآن را مردی رومی به پیامبر .دهدپاسخ می

)لغتی که  و لسان اوغیر عرب است ، نه کالم خدا. پاسخ قرآن این است که آن مرد، کالم آن مرد است، قرآن
، )طباطبایی استاین قرآن به زبان عربی مبین نازل شده  کهیحال در ؛اعجمی است، کند(به آن تکّلم می

نوع ، (Tongue) در آیات قرآن سه مفهوم عضو گفتاری، آنچه اشاره شد بنا بر. (347 ص، 12ج، 1417
 شود.از لسان دریافت می (Speech) ( و گفتارLanguage) زبان

 تبیین دیدگاه عالمه طباطبایی -4
 آیات، «المیزان»دستیابی به دیدگاه عالمه طباطبایی درباره ماهیت و نقش زبان در تفسیر  منظوربه

مورد بازخوانی قرار نطق  و کلمه، مانند قول های پرکاربرد جلوه گفتاری زبان در قرآنمشتمل بر کلیدواژه
توان بندی کلی میدر یک دسته، رسدبه نظر می، دنیا و ماوراء آنبه سبب تفاوت ماهوی عالم . گرفت

، همچنینفرشتگان و شیطان و ، ماهیت و نقش زبان را در دو ساحت موجودات مجرد مانند خداوند
 بندی نمود. مانند انسان و حیوان طبقه مجرد ریغموجودات 

 موجودات مجرد و کارکرد زبان  -4-1
که  ـمردم در عالم دنیا  که داردتفاوت عوالم مادی و غیرمادی بیان می نظر گرفتنعالمه طباطبایی با در  

های یکدیگر است ـ برای درک ضمایر و نیت شدهلیتشک فرا حسو  حساز دو ُبعد غیب و شهود یعنی 
، عالمی، شوداحتیاج دارند تا از طریق گفتار با دیگران ارتباط برقرار کرده و از آن اطالع یابند؛ اما اگر تصور 

زیرا ضمیر و نیت  ؛شوددیگر احتیاجی به گفتار و نطق پیدا نمی، هیچ غیبی نباشد، شهود مطلق بوده و در آن
عالم  .(11و10صص، 11ج، 1417، طباطبایی) پنهانی اشخاص برای یکدیگر ظاهر و آشکار خواهد بود

راِئُر َیْوَم ُتْبَلی ﴿: شودچنین معرفی می کریم قیامت از سنخ همان عالم است که در قرآن  /86: )طارق ﴾السَّ
 تبهکاران: »(41 /55: حمنر) ﴾ِبسیماُهْم ُیْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ﴿ یا «شود فاش[ همه] رازها که روز آن: »(9
دیگر غیبی در آن ، پس اگر عالمی غیر از عالم دنیا در نظر گرفته شود .«شوندمی شناخته شانسیمای از

گاه شوند.   وجود ندارد تا الزم شود از طریق گفتار و تولید صوت به نیات یکدیگر آ

 خداوند -4-1-1
؛ اول اینکه تکّلم خداوند حقیقی دارددرباره تکّلم خداوند به دو موضوع اساسی اشاره عالمه طباطبایی 

ریه و صوت در ، حنجره، انسانی یعنی داشتن دهانبه شکلی که لوازم نه اما  ؛است و واقعًا او گفتاری داشته
در کالم خدا ، که همان تفهیم مقصود به دیگران است، بلکه اصل معنای تکّلم ؛آن دخالت داشته باشد

میراندن ، به این معنا که کالم خداوند مانند زنده کردن ؛فعل او است، وجود دارد. دیگر اینکه تکّلم خداوند
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رازق جزو  میت ومُ ، یعنی متکّلم بودن نیز مانند صفاتی چون ُمحیی. ال او استو رزق دادن فعلی از افع
، دارای ویژگی انطباق بر زمان است، باشدمیاست و از آن جهت که در زمره صفات فعل  1صفات فعل خدا

، 1417، )طباطبایی دارای وصف متکّلم شد، یعنی بعد از اینکه خدا موجودی شنوا آفرید و با او سخن گفت
 (.73ص، 18و ج 317ص، 2ج

هستی و مخلوقات را کلمات ، نشأت گرفته از آیاتی است که در آن خداوند، رسد این دیدگاهبه نظر می
تکلم خداوند همان فعل ، ( که در این آیات27 /31: )لقمان( و 109 /18: کهف) مانند:، خود نامیده است

 کدام هرموجودات خارجی از آن جهت که ، گرید عبارت بهیعنی افاضه وجودی و هستی بخشی است. ، او
بر خصوصیات علت ، شانبر وجود علت و با خصوصیات ذاتی، خود معلول یک علت هستند و با هستی

گاه نمی، داللت دارند ـ یعنی اگر معلول و خصوصیات آن نبود شد ـ گویی در مقام کسی از ذات علت آ
اش )موجود خارجی( با خصوصیات وجودی زیرا معلول ؛دشونکالم و کلمه برای علت محسوب می

توان به یک هواپیما و سازنده آن اشاره کرد که می، مثال عنوانبه .است کالمی برای علت خود بوده منزلهبه
و  باوجود، خود را از صانع خود گرفته است سازنده است و هستِی  )معلول( که فعل زمانهم، آن مصنوع

از ، معلول خود لهیوسبهعلت ، بدین ترتیب .کندمی)علت( داللت  خصوصیات سازندهبر ، هستی خود
از وجود علتش پرده برداشته و دیگران را از ، معلول با هستی خود و گویدذات و کماالت خویش سخن می

گاه می و این همان انتقال مقصود و معنا به مخاطب و نوعی تکلم و اساسًا هدف اصلی از  سازدوجود او آ
های زبان است که این یکی از نقش، توان گفتمیرو . ازاین(326-325صص، 2ج، )همان تکلم است

که در اینجا آشکارسازی امر پنهان عبارت است از اثبات  عبارت بود از ابراز و آشکارسازی یک امر پنهان
 .وجود صانع و خالق از طریق مصنوع و مخلوق او

 ؛109 /18: کهفنک: ) داندمی «کلمات او» مخلوقات خداوند را، میقرآن کربه همین سبب است که 
 (.45 /3: عمران)آل شودمیکلمه خدا نامیده  )ع( و مخلوقی چون عیسی بن مریم (27 /31: لقمان

طبق  ذکر این نکته ضروری است که، پرهیز از خلط مبحث مذکور با بحث وحی خداوند بر انبیاء منظوربه
و  شود که بر معنایی داللت کندبر لفظی اطالق می «کلمه»، دیدگاه عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان

که اراده است نای آن عبارت از هر چیزی مع، دهدمیقرآن کریم کلمه را به خدای تعالی نسبت زمانی که 
کلمه عبارت بود از لفظی که منظور ، معنای لغوی حسببهکه  طورهمانـ  کندرا ظاهر  وند تعالیخدا

، حال چه اینکه کلمه خدا امر تکوینی او باشد و با آن امر ـ کندمیباطنی گوینده را برای شنونده ظاهر 
 باشدبه شخص پیامبر  الهی وحی و الهام، کلمهیا اینکه  و ظاهر سازد بیاوردچیزی را از عدم به عالم هستی 

 .(193-192صص، 3ج، 1417، )طباطبایی

                                                      
طور اجمالی، های صفات خداوند در علم کالم اسالمی است. بهبندی. صفات ذات و صفات فعل پروردگار، از تقسیم 1

د: حّی یا منظور از صفت ذات، صفتی است که منشأ آن تنها مالحظه ذات پروردگار، بدون دخالت و مالحظه غیر باشد، مانن
شود و در انتزاع چنین اوصافی، غیر از ذات خداوند، علیم. منظور از صفت فعل، صفاتی است که از مقام فعل او انتزاع می

دیگر، صفات فعل خداوند، اوصافی کمالی است که از نوعی نسبت و اضافه بین خدا و عبارت  چیزی دیگر نیز دخیل است. به
 (.291، ص1393آملی، د: خالق، مدّبر و رازق )جوادیمخلوقات او حکایت دارد، مانن
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 عیسی حضرتکالم خداوند هستند و، اگر همه مخلوقات البته ممکن است این سؤال مطرح شود که 
 ایشانباعث شده پس چه ویژگی ، گیردلقب می «الله ةکلم»، که مخلوق خداوند استهم از باب این )ع(

از آن جهت که ، همانند سایر مخلوقات عیسی )ع(حضرت که این است پاسخ  ؟دوکلمه خداوند نامیده ش
ِه َکَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتراٍب ُثمَّ  ِإنَّ َمَثَل عیسی﴿ست: و کلمه خدا بوده مخلوق، یک بشر است ِعْنَد اللَّ

 ایجادِی  امرگرچه همه مخلوقات به ، از سوی دیگر باید گفت .(59 /3: عمران)آل ﴾قاَل َلُه ُکْن َفَیُکوُن 
اما در میان مخلوقات عالم طبیعت و  ؛نیست هاآناختالفی میان ، اند و از این لحاظآفریده شده« ْن کُ »

نیز آن  )ع( حتی انبیاء، یک خصوصیتی دارد که هیچ )ع( یعیسحضرت ، هامخصوصًا در میان انسان
مجاری عمومی  انسان و غیر انسان( از اعم از) موجودات عالم طبیعت همهخصوصیت را ندارند. آفرینش 

از مجرایی صورت  هرکدام، انسان تولدو  اتپدید آمدن حیوان، انروییدن گیاهمثاًل  .کندمیو ظهور بروز 
در  .استقابل تجربه علمی گیرد که مخصوصًا برای دانشمندان طبیعی و زیست شناسی شناخته شده و می

و فصلی جدید و استثنایی  هنمایی کردقدرت )ع( عیسی حضرت در خلقت و تولد خدواند متعال، این میان
 ؛است هپدید نیامد (آمیزش زن و مردطریق عمومی اسباب )که از  هآفرید را و انسانی هدر نظام خلقت گشود

 59 /3: عمران)آل عیسی حذف شدندحضرت بلکه اکثر اسباب عادی و تدریجی از صحنه آفرینش 
این است که آن « کلمه»)ع( به  گذاری مسیحعلت نام، بنابراین. (109 /18 ؛ کهف:64 /10: یونس؛

در خلقت او نقش  تکوینی ایجاد شده و اسباب طبیعی« کن»حضرت به امر مستقیم خداوند با کلمه 
 (.193-191صص، 3ج، 1417، )طباطبایی نداشته است

عالمه طباطبایی در تبیین مفهوم قول خداوند به دو موضوع قول شود با دقت در سایر آیات روشن می
همان ، منظور از قول خدا در تکوینیات که تکوینیات اشاره کرده و معتقد است خداوند در تکوینیات و غیر

برای خدا به معنای ایجاد و خلقت چیزی است « قول» یعنی الفاظی مانند، تکوینی است خلقت موجودات
اثر و  که آنجا از، گرید عبارت به .کندمقصود خداوند می یداللت بر معنا، که آن مخلوق با موجود شدنش

، شوداست و این امر در تکوینیات مشاهده می الضمیر گویندهفی آشکارسازی امر پنهان و ما، خاصیت قول
، رواین از .مبنی بر خلقتشان داللت دارند، مخلوقات خدا هم با خلقت و وجود خود بر خواست خدا

ِإنَّما َقْوُلنا ﴿آیه در ، مثال عنوانبه (.318ص، 2ج، 1417، )طباطبایی مخلوقات به مثابه قول الهی هستند
ْن َنُقوَل َلُه ُکْن ِلَشْي 

َ
َرْدناهُ أ

َ
: عمرانآل ؛117 /2ه: بقر)نک:  ( و آیات دیگری40 /16: حل)ن ﴾َفَیُکوُن ٍء ِإذا أ

به آن ، کند که اگر خداوند اراده کند تا چیزی را خلق نمایدبیان می با این مفهوم (82 /36: ؛ یس47 /3
 (. 249-248صص، 12ج، 1417، )طباطبایی «شودموجود می، پس، موجود باش» :گویدموجود می

مورد  «ُکْن »آن را با لفظ ، خواهد موجودی را خلق نمایدهنگامی که خداوند می، بر اساس این آیات
)زبان یا حنجره( که خدا  ای اعتباری از طریق ابزار مادیاما روشن است که تولید واژه ؛دهدخطاب قرار می
ای اعتباری در اگر واژه، ثانیاً  .1زیرا اواًل ساحت پروردگار منّزه از آن است ؛در میان نیست، به آن تلفظ کند

                                                      
َلُه َلْم َیُکْن ِمْن َقْبِل  َیْقَرعُ  َیُقوُل ِلَمْن َأَراَد َکْوَنُه ُکْن َفَیُکوُن اَل ِبَصْوت  »ک: .. ر 1 َما َکاَلُمُه ُسْبَحاَنُه ِفْعٌل ِمْنُه َأْنَشَأُه َو َمثَّ َذِلَك َو اَل ِبِنَداء  ُیْسَمُع َو ِإنَّ

 .(186خطبه نهج البالغه، )« َکاِئنا
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تلفظ ، )مخلوقی( است که بعد از اراده کردن چیزی خود آن واژه نیز زیرا ؛آیدتسلسل الزم می، میان باشد
ها به میان ثالثًا اگر پای واژه .گری نیازمند استیعنی چیزی است که به اراده و تلفِظ دی، خواهددیگری می

، باید مخاطبی هم در مقابل خطاب الهی قرار داشته باشد تا خطاب را شنیده و امتثال فرمان نماید، آید
دیگر احتیاج به ایجاد و ، اگر مخاطب وجود داشته باشدزیرا  ؛هنوز موجودی آفریده نشده است آنکه حال

-می تینها در، (. عالمه با اشاره به این موضوع116-114صص، 17ج، 1417، طباطبایی) آفرینش ندارد

کالم او ، متکلم به عاَلم و عاَلم، که خالق عاَلم و عاَلم مخلوق او است طورهمانخداوند تعالی : »نویسد
گوید و کماالت اسماء و صفات خود را چون از طریق همین مخلوقات است که خداوند سخن می ؛است

 (.326-325صص، 2ج، 1417، )همان «سازدمیظاهر ، که در ذاتش نهفته است
نوعی تفهیم مطلب ، او با انسان یا فرشتگان سخن گفتنیعنی ، تکوینیات قول او در غیر، از سوی دیگر

شود که ممکن است از طرق مختلف ایجاد امری که باعث پدید آمدن علمی باطنی در انسان می یا است
عالمه (. 318ص، 2ج، 1417، طباطبایی) صورت گیرد 1مادیمانند ایجاد و خلق صوت در یک جسم 

اشاره  )ع( موسیحضرت گویی با خداوند به این شیوه سخنکه قصص سوره  10آیه طباطبایی در تبیین 
، مسلم است که درخت سخن نگفته بلکه سخن؛ است گفتگو بوده مبدأ، درخت مزبور» نویسد:می، کرده

پس  .به متکلم است قائم، هاکه کالم ما انسان طورهمان ؛نه قائم به درختسخِن خداوند و قائم به او بوده 
این احتجاب ، البته. موسی)ع( سخن گفتحضرت درخت حجابی بود که خدا از ورای آن با ، در حقیقت

 ؛ر هر چیز منافات نداشته باشداحتجابی که با احاطه او ب، به معنایی بوده که الیق ساحت قدس او باشد
یا از وراء  بشر را منحصر کرده به طریق وحی کنیز سخن گفتن خدا با یسوره شوری  51 که آیهچنانهم

 (.33-32صص، 16ج، )همان «حجاب
از باب استعمال حقیقی قول است نه استعمال ، که سخن گفتن الهی با غیر تکوینیاتاین توجهقابل نکته

برای خداوند در « قول»استعمال واژه  :گویدامر میلفظ در معنای مجازی. عالمه طباطبایی در تبیین این 
همان تفهیم مقصود به دیگران  زیرا هدف از قول که ؛استعمالی حقیقی است نه مجازی، موارد غیر بشری

، یعنی داشتن ریه، هرچند لوازم انسانی آن، وجود دارد جنفرشتگان و ، در کالم خدا با پیامبران، است
حاکی از امری حقیقی و واقعی  اطالق قول در مورد خداوند، بنابراین .نباشدحنجره و صدا در آن ، دهان
ای قول خداوند مرتبه، گریدعبارتبه .ًا گفتاری داشته و سخنی گفته استبه این معنا که خداوند واقع ؛است
، استها معهود با مصداقی که بین انسان، مصداق نظر ازهرچند ، تب معنای حقیقی واژه قول استاز مرا

 (.جاهمان، )همان متفاوت باشد

                                                      
]موسی[ گفت این ]قرار داد[ میان من و تو باشد که هر یك از دو مدت را به انجام رسانیدم بر من »:   28/30قصص: نک. . 1

]همراه[ برد گوییم وکیل است؛ و چون موسی آن مدت را به پایان رسانید و همسرش را تعدی ]روا[ نباشد و خدا بر آنچه می
آتشی را از دور در کنار طور مشاهده کرد به خانواده خود گفت ]اینجا[ بمانید که من آتشی از دور دیدم شاید خبری از آن یا 

ای آتش برایتان بیاورم باشد که خود را گرم کنید؛ پس چون به آن ]آتش[ رسید از جانب راست وادی در آن جایگاه مبارك شعله
 .«د که ای موسی منم من خداوند پروردگار جهانیاناز آن درخت ندا آم
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قطعًا از خداوند ، زندمی کند که تکّلم به آن نحوی که از انسان سرعالمه به این نکته اشاره می، همچنین
ساحت خداوند ، انسان در دو چیز است: اوالً  سخن گفتنشود. تفاوت گفتار خدا با تعالی صادر نمی

یعنی خداوند حنجره و دهان ندارد تا ابتدا  ؛تجهیزات جسمانی باشداز آن است که مجهز به  منزه، سبحان
 .بخش بخش کند و سخن بگویدتنفسی در دهان  آن را در فواصل، سپس، صدا را از حنجره بیرون آورده

قراردادی ندارد که  خودش ریغامری قراردادی و اعتباری است و خداوند با ، وضع الفاظ برای معانی، ثانیاً 
خداوند با  حال هر دراما نکته اینجاست که  ؛است نظرم موردیعنی فالن معنا ، وقتی من فالن کلمه را گفتم

خود را از  نظر موردای کند و معنو زمین( ارتباط برقرار می هاآسمان، شیطان، )فرشتگان بشر و غیر بشر
، توان گفتمی. بر این اساس است سخن گفتننماید و این اصل مفهوم به آنان منتقل می طرق مختلف

شود. اما حقیقت معنای سخن گفتن برای او اثبات می ؛از خداوند نفی، تکلم به معنای معهود بین مردم
 ـفهماندن منظور به دیگری  ـیعنی اثر کالم و نتیجه آن  ؛اما با آثار و خواص خود ؛خداوند تکّلم دارد، پس

 1(.316-314صص، 2ج، 1417، )طباطبایی در خداوند سبحان وجود دارد
احکام زنان و ، کننده برخی امور مانند احکام ارث( که خداوند بیان26/ 4 ساء:با دقت در آیاتی چون )ن

ها و الفاظی است که در قرآن آمده است. در واژه، شود که ابزار این آشکارسازیروشن می، افک است
در این آیه َمَثل  .دهداین تبیین در قیامت نیز توسط خداوند رخ می (92 /16: نحل) مانندبرخی آیات 

از عهد  اما بعد از مدتی با خیانت و خدعه ؛کندمحکم می، که سخن خود را با قسمـ  بازشکن دغلپیمان
، با دست خود بافته و به ریسمان محکمی تبدیل شده آنچهرا َمَثل آن زنی دانسته که  ـ گرددخویش برمی

سازد. در انتهای آیه به روشنگری و رفع ابهامات و اختالفات در قیامت توسط خداوند اش و پنبه بازکرده
َننَّ »از فعل ، اشاره و برای انتقال این مفهوم  استفاده شده است. «ُیَبی 

، هاالفاظ و واژه یریکارگبهیعنی  ؛تبیین استفاده شدههای قرآن برای برخالف روشی که با کمک واژه
به سبب ، گونه که اشاره شدزیرا همان ؛از سنخ الفاظ نیست، شودای که در قیامت با آن امور تبیین میشیوه

ها و نیت، برای توضیح و آشکارسازی ضمایرتفاوت عالم دنیا با عالم قیامت ـ از حیث غیب و شهود ـ 
، رواین از .زیرا عالم قیامت شهود مطلق بوده و در آن هیچ غیبی نیست ؛به گفتار نیستحقایق احتیاجی 

-10صص، 11ج، 1417، )طباطبایی نیازی به گفتار و نطق نبوده و حقایق امور ظاهر و آشکار خواهد بود
اموری مانند های قرآنی در که خداوند فاعل آن است یا از طریق واژه کنندگیتبیین موضوع، بنابراین (11

آشکارسازی انجام ، گیرد و یا بدون الفاظ در قیامت از طریق ظهور و بروز حقایقشرح احکام صورت می
 پذیرد.می

 فرشتگان و شیطان -4-1-2
شود که روشن می، فرشتگان و شیطاندر خصوص سخن گفتن موجودات مجردی مانند با بررسی آیات 

ریه و ، همراه با صوت و ابزاری چون حنجره)سنخ کالم  نه ازنوع گفتار این دو گروه را  عالمه طباطبایی

                                                      
، 1387. برای مطالعه بیشتر در خصوص دیدگاه عالمه طباطبایی درباره چیستی و چگونگی وحی، نک: اردستانی، 1

 ، تمام اثر.1397/ موسوی، 24-5، صص 1390/ بهشتی پور، 120-103صص
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 در آیات، نمونه عنوانبه. داندبلکه آن را القاء مفهوم و مقصود در قلب مخاطب می ؛(دنیشنقابلکلمات 
 پردازد. می شیطانپس از عدم سجده  آدم و فریفتن وی( به گفتگوی شیطان و 21-20 /7: )اعراف

حقیقت معنای گفتار ، فرشتگان یا شیاطین به هر نحو که باشد سخن گفتندر عالمه طباطبایی معتقد است  
-اری شبیه گفتار انسان رخ نمیهرچند گفت ؛فهم و ادراک معنای مقصود وجود دارد، و شنیدار و نیز اثر قول

، 2ج، )همان سوی شنونده مطرح نیستها و شنیدن آن از اعتبار واژه، یعنی از طریق ایجاد صوت .دهد
(. در آیات و روایات نیز به موضوع سخن گفتن شیطان و فرشته حتی با انسان اشاره شده 319و318صص

ُذَناِن  َلهُ  َو  ِإّلَّ  َقْلٍب  ِمْن  َما»آمده که فرمودند:  «کافیال»در کتاب  )ع( مثاًل در روایتی از امام صادق .ستا
ُ
 أ

ْخَری َعَلی َو  ُمْرِشد   َمَلک   ِإْحَداُهَما َعَلی
ُ
ُمُرهُ َهَذا ُمْفِتن   َشْیَطان   اْْل

ْ
ْیَطاُن  َیْزُجُرهُ َهَذا َو  َیأ ُمُرهُ الشَّ

ْ
 َیأ

هِ  َقْوُل  ُهَو  َو  َعْنَها َیْزُجُرهُ اْلَمَلُک  َو  ِباْلَمَعاِصي ماِل  َعِن  َو  اْلَیِمیِن  َعِن ﴿ َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ  َیْلِفُظ  ما َقِعید   الش 
هیچ قلبی نیست مگر »: (266ص، 2ج، 1366، )کلینی «(18 /50:)ق ﴾َعِتید   َرِقیب   َلَدْیهِ  ِإّلَّ  َقْوٍل  ِمْن 

شیطان او را به  .گر استشیطانی فتنه، یای ارشادگر و بر دیگرگوش فرشته کبر ی ؛آنکه دو گوش دارد
فرماید: کند و این همان معنایی است که خداوند میدهد و فرشته او را از گناه نهی میگناهان فرمان می
 .«گوید مگر آنکه در کنار او مراقبی حاضر استهیچ کالمی نمی

 ؛نیستها تولید واژه صورت زبانی یعنیمتکی بر ، گیردصورت می فرشته یا شیطان لهیوسبهتاری که گف
)نک:  تفاوت این دو نوع القاء در قرآن آمده است .افتددر دل انسان اتفاق می عانیبلکه با القاء مفاهیم و م

فرشتگان همواره توأم با  تاخطورکه  بیترتنیابه ؛(28 /57: حدید؛ 125 /6: أنعام؛ 269-268 /2ه: بقر
کند و مطابق با اوامر کتاب خدا و سّنت مغفرت و فضل خدا دعوت می یسوبهشرح صدر بوده و فرد را 

شیطانی همواره با تنگی سینه و بخل نفس همراه بوده و آدمی را به پیروی از هوای  خطورتاما  ؛استپیامبر
کند که هم با کتاب و سنت و هم با فطرت آدمی ترساند و به فحشا امر مینفس فراخوانده و از فقر می

 (.182-181صص، 3ج، 1417، )طباطبایی مخالف است

 و کارکرد زبان  مجرد ریغموجودات  -4-2
مانند انسان و  مجرد ریغبرداری از مقاصد درباره موجودات تفهیم مطالب و پرده، سخن گفتنموضوع 

شود. بدیهی است که دهان و حنجره انجام می، و ابزار مادی زبان دنیشنقابلغالبًا از طریق صوت ، حیوان
های اعتباری و وجود واژه جمله از، های آشکار و مهمی وجود داردجانوران تفاوتمیان نطق انسان و 

ها که این تفاوت (72-70صص، 1395، )بیکرتون و نحو( توسط انسان)صرف  استفاده از دستور زبان
شیوه تکوینی ، انسان برای رساندن مقصود خویش آنجاکه از صورت هر دراما  ؛موضوع بحث کنونی نیست

 بهره گیرد. های اعتباریواژهبرای انتقال مقاصد خود به دیگران از  تا ناگزیر است، به همین دلیل، ندارد
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و فطرت و عقل انسان او را به تشکیل  1موجودی مدنی بالطبع است عالمه طباطبایی معتقد است انسان
 باوجودبه تشکیل جامعه اقدام نموده و ، اشطبیعت مدنی یمقتضا بهجامعه سوق داده است. انسان 

ها وضع الفاظ و واژه یسوبهبرای برقراری ارتباط با دیگران در جامعه خویش ، 2اختالفات درباره منشأ زبان
 (.96-94صص، 19ج، 1417، )طباطبایی کت کرده استحر

 انسان -4-2-1
سخن گفتن  تکلیم در قرآن برای دو واژه کالم واشاره دارد که  «المیزان»عالمه طباطبایی در تفسیر 

و  (6 /9: توبه)، (75 /2: بقره) در آیاتی چون اللهکالمو درباره  غیر انسان به کار نرفته است خداوند با
 ؛است نظر مورد)از طریق وحی و انبیاء(  ( جهت انتساب و ارتباط خداوند با جامعه انسانی15 /48: )فتح

عموم  طوربهکه در قرآن « قول»برخالف واژه ، شودانسان مشاهده نمی ولی برای سخن گفتن خداوند با غیر
 انند فرشتگانگفتن خدا با انسان را قول نامیده است و هم غیر انسان م یعنی هم سخن ؛است آمده

 (. 317ص، 2ج، 1417، )طباطبایی
ْحمُن ﴿ حمنالراطبایی ذیل آیات ابتدایی سوره عالمه طب َم اْلُقْرآَن  * الرَّ ْنساَن  * َعلَّ َمُه  َخَلَق اْْلِ * َعلَّ

در اینجا منظور کالمی و  آشکارسازیبه معنای « بیان»کند که واژه اشاره می (4-1 /55: نارحم) ﴾اْلَبیان
عالمه معتقد است منظور از تعلیم بیان به  سازد.می روشن، است که آنچه را در ضمیر انسان نهفته است

 دار بر مخرج دهانهای تکیهتوانایی است که انسان با ترکیب صوتنوعی از دادن  قرار، انسان توسط خداوند
آنچه را از ، بیترتنیابه .کند که آن عالمت به مفهومی از مفاهیم اشاره دارد)حروف( عالمتی درست می

نزد ، سازد و معانی و مفاهیمبرای او ممّثل و مجسم می، پوشیده و غایب است، شنونده کحس و ادرا

                                                      
بالطبع بودن یا نبودن انسان، اختالف نظر وجود داشته است. گروهی  . میان اندیشمندان از زمان بسیار قدیم درباره اجتماعِی 1

انسان طبیعتًا اجتماعی است. اگر مقصود از مدنی بالطبع بودن انسان این  دانستند، یعنیاز حکما، انسان را مدنی بالطبع می
انسان  نی و دستیابی به کماالتی که برایباشد که انسان این تفاوت را با نباتات و حیوانات دارد که شکوفایی استعدادهای انسا

شدنی نیست، امری زندگی انسان جز با تمدن رفع شود و احتیاجاتمترتب است، جز در پرتو زندگی اجتماعی حاصل نمی
درست است؛ اما اگر مقصود این است که زندگی اجتماعی امری غریزی، قهری و بیرون از دایره انتخاب و اختیار او است ـ 

طور خودکار با هم و به شکل گروهی طور که بعضی حیوانات مانند: زنبور عسل و مورچه هستند و غریزی، قهرًا و بههمان
کنند ـ نادرست است و مدنی بالطبع بودن انسان، به معنای زندگی اجتماعی غریزی و جبری او نیست؛ بلکه منظور زندگی می

های افراد با عقالنیت، اختیار و آزادی ست که در پرتو آن استعدادها و قابلیتها ازندگی اجتماعی، قراردادی و انتخابی انسان
 (.122- 100، صص1، ج1370رسد )مطهری، شان به فعلیت می

انگیزترین موضوعات تاریخ درباره انسان است و قدمتی به اندازه فلسفه دارد. تقریبًا هیچ یکی از بحث« زبان»منشأ پیدایش  .2
های باره فرضیهگیری اولین نمودهای زبانی میان دانشمندان وجود ندارد. دانشمندان در اینان یا مکان شکلتوافقی درباره زم

منشأ ژنتیکی. گرچه  سازگاری جسمانی و نظریه اند؛ مانند نظریه منشأ الهی، نظریه تکامل طبیعی، نظریهمختلفی ارائه کرده
اند؛ اما موضوعی که تاکنون به پرداخته« زبان»سفه به موضوع منشأ پیدایش اندیشمندان مسلمان همانند سایر دانشمندان و فال

تواند در آینده مورد پژوهش قرار گیرد )چامسکی، کریم است که میآن پرداخته نشده، بررسی این موضوع مبتنی بر آیات قرآن 
 (. 27-24، صص1391/ برنارد، 195-184، صص1396سورن،  /37-9، صص1393
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آنچه خداوند در نهاد  .سازده فهم مقصود گوینده قادر میب، هاشنونده حاضر شده و او را از طریق نشانه
  (.96-94صص، 19ج، 1417، )طباطبایی این قوه است، انسان قرار داده

این قوه تنها مخصوص انسان بوده و تعلیم آن به انسان یک عنایت و الهام الهی است. ، وی معتقد است 
، )یعنی زبان ابزار تولید صوت یریکارگبهتنها ایجاد صوت با ، کند که منظور از کالم در اینجااضافه میاو 

 ؛های اقوام مختلف نیستها و زبانوضع و قرارداد واژه، خارج کردن صدا از دهان، حنجره و ریه(، حلق
بوده و امور اعتباری را ـ که تکوین و ایجاد ، زیرا فعل خداوند ؛ریشه در اصل خلقت دارد، لهأبلکه مس

شود. به پس از تشکیل جوامع است ـ شامل نمی، حقیقت خارجی نداشته و حاصل قرارداد جمعی بین افراد
بلکه آنچه خداوند  ؛فرانسوی( را خلق نکرده، عربی، سی)فار های مختلفخداوند زبان، ترعبارت روشن

ها سوق داده را به تشکیل جامعه و سپس به وضع واژه انسان، انسان و فطرت او است که این فطرت، آفریده
  (.جاهمان) است

اجتماع در  پررنگاما بر نقش  ؛داندمی بشر ذاتی وعالمه طباطبایی قوه نطق را الهام الهی  هرچند
کید دارد و معتقد است و پیشرفت شکوفایی ر گرفتن نیازمند قرا، آن به گفتار شدنلیتبد اوالً  ؛قوه زبان تأ

اخالق نفسانی و ، های روحیها و طوایف در ویژگیثانیًا تفاوت امت ؛انسان در ظرف اجتماع است
، همان) اثر مستقیم دارند هادر گوناگونی لغات و زبان، تفاوت مناطق طبیعی و جغرافیایی، همچنین

  (.جاهمان
داده و گویی کلید انسان بودن  قرار تیانسانانسان را در جایگاه ، نعمِت بیان، معتقد است تینها دروی  

، (. به قول بیکرتون96ص، 19ج، 1417، )طباطبایی و عامل هدایت انسان به هر سعادت و خیری است
 کندکند و احتمااًل تنها چیزی است که ما را بدل به انسان میزبان چیزی است که ما را بدل به انسان می

گفتار( است  فقطنه) همان نیرو و توانایی زبان« بیان»، توان گفتمی بنابراین(. 18ص، 1395، )بیکرتون
همه آنچه ، که در این سوره گونههمان، است یرباننعمت و آالء  نیتربزرگکه با فطرت آدمی خلق شده و 

ُکما» های خداوندبه نعمت، م استدر عالَ  : پرسدبا نوعی عتاب از مردم می، تعبیر شده و پیوسته «آالِء َربِّ
ي  ﴿

َ
باِن  َفِبأ ُکما ُتَکذ  ب  -به دیدگاه صورت، این نگاه به ماهیت زبان .و ...( 18و  16/ 55: )الرحمن ﴾آّلِء َر

به ، ذاتی است و کودک در هنگام تولد، در انسان، گرایانی چون چامسکی نزدیک است که معتقدند قوه نطق
 (.13ص، 1383، )دبیرمقدم سازدقادر می، ماده خام ذاتی و زیستی مجّهز است که وی را بر آموختن زبان

های نوع زبان، در این آیه منظور از لسان .( اشاره نمود103 /16: نحل) به آیه توانیمیک نمونه  عنوانبه
که اشاره  گونههمان(. 188ص، 6ج، 1371، )قرشی فارسی یا انگلیسی زبان :مانند، گوناگون مردم است

)رومی( است و زبان او اعجمی  غیر عرب، آن مرد مورد ادعای مشرکان مکه :فرمایددر این آیه می، شد
. مفهوم (352ص، 12ج، 1417، )طباطبایی به زبان عربی مبین نازل شده است میقرآن کر آنکهحال، است
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و عربی( ، )زبان فارسی ِی یک زبان خاصلسان در اینجا همان چیزی است که چامسکی از آن به دانش زبان
  1کند.یا قوه نطق یاد می( Competence) توانش زبانی رمجموعهیز

بلکه صورت زبان یا به ، به وجهی از زبان اشاره دارد که اولویت آن نه برقراری ارتباط، در آیه مذکور
کریم از همین ُبعد زبان برای رّد  دانش زبانِی یک زبان خاص یعنی زبان عربی است. قرآن، ترعبارت دقیق

آن است که ، نشانه دروغ بودن تهمت ایشان در موضوع وحی :فرمایدکند و میمشرکان استفاده میادعای 
 )غیرعربی(. عربی است نه عجمی )در سطح الفاظ( کریم آن زبان قرآن تبِع بهو  صورت زبان پیامبر

یعنی اگر  ؛است نطق، ترین واژه در قرآن به گفتاِر همراه با صوتنزدیک، های قرآنیبا دقت در استعمال
زیرا در اقسام دیگر گفتار  ؛تواند همین واژه نطق باشدمی، نامی بنهیم، ما بخواهیم به بخش صدامحور گفتار

ُه ِبما َو َیُقوُلوَن في﴿ :مثل حدیث نفس در آیه ُبَنا اللَّ ْنُفِسِهْم َلْوّل ُیَعذ 
َ
 در: »(8 /58: )مجادله ﴾َنُقوُل  أ

نه  رفته کار به «قول»لفظ ، «کند؟نمی عذاب را ما خدا، گوییممی آنچه به چرا: گویندمی خود یهادل
 .افتدیعنی حدیث نفس در عالم ماده و با الفاظ قراردادی بشری اتفاق می، این فعل نکهیا وجود با، «نطق»

فارسی با با الفاظ قراردادی بشری ، در هنگام اندیشیدن و حدیث نفس زبانیفارسیک ، تربه عبارت روشن
هایی مثل چینی یا یا با الفاظی از زبان، پردازد و نه بدون الفاظگوید یا به تحلیل و تعقل میخود سخن می

پس نطق ، بهره استاما این حدیث نفِس او از عنصر صوت بی ؛داند و نیاموخته استآن را نمی پرتغالی که
با گوش در اثر تولید صوت و از طریق تکلم  دنیشنقابلهمان گفتار ، توان گفت نطقمی، رواین ازنیست. 

 صورتبهمعتقد است معنای نطق هر جا که  بارهنیا دریعنی حرف زدن است. عالمه طباطبایی ، زبانی
الضمیر از راه زبان و سخن گفتن است و چنین معنایی نیازمند اظهار ما فی، ستعمال شود نه مجازحقیقت ا

، 1417، )طباطبایی باشد و بخواهد آن را برای شخص دیگری آشکار سازدعلمی داشته ، این است که ناطق
 (.379ص، 17ج

از میان تمام صفاتی که نافی ، کندبه نکته مهمی که اشاره می (89 /20: )طه عالمه ذیل آیه، همچنین
یعنی اولین ویژگی برای  ؛است بردهنامهدایت نکردن را ، حرف نزدن و به دنبال آن، الوهیت گوساله است

هدایت بشر معرفی کرده ، جهیدرنتتکلم با انسان و ، را شناخت معبود حقیقی و اصلی از معبود دروغین
)گوساله( به صفاتی  از میان صفات نافی الوهیِت ِعجل» :نویسداست. عالمه در توضیح این موضوع می

محدود بودن به مکان و زمان اشاره نکرده و تنها عدم قدرت بر تکلم و ، مصنوع بودن، چون جسمانیت
این بدان خاطر است که دو  ـ ات نیز با الوهیت آن منافات دارداین صف نکهیا وجود باـ  برده نامهدایت را 

زیرا کسی که چیزی را  ؛ترین صفاتی است که الوهیت مستلزم آن استاز روشن، صفت تکلم و هدایت
الزم است معبود را به نحوی ، داند به چه نحو معبود خود را پرستش نماید و البتهنمی، معبود خود قرار داده

                                                      
آموزی کودک، دانش زبانِی زیستی و دانش زبانِی خاص، به با رسم نمودار، دیدگاه چامسکی را در خصوص زبان. دبیرمقدم 1

 (.15، ص 1383شود )دبیرمقدم، منظور درک بهتر موضوع، نمودار مذکور در ذیل ارائه میکشد که بهتصویر می
 آموزی کودکانگاره زبان

 معرض آن است(های زبانِی خاص )زبانی که کودک در داده
 خاص زبان آنزبانِی دانش دانش زبانِی ذاتی/ زیستی   
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معبود باید راه پرستش مورد رضایت خود را به بنده خود  ناچاربه، پس .پسنددیمپرستش کند که خود معبود 
 (.249و248صص، 8ج، 1417، )طباطبایی «و تفهیم استمستلزم نوعی تکلم ، معرفی کند و این امر

 حیوانات -4-2-2
از سوره نمل  آیه دوحیوانات هستند که به روشنی موضوع تکّلم در ، گویان در قرآنیکی از انواع سخن

به سخن گفتن مورچگان با یکدیگر و نیز ، در این آیات .نسبت داده شده است هاآن( به 22و18 /27: ملن)
توانایی فهم همین سوره به موضوع  16اشاره شده است. در آیه  )ع( هدهد با حضرت سلیمان سخن گفتن

 اشاره شده است. منطق به  هاآنبا  )ع( یتار حیوانات و سخن گفتن سلیمان نبگف
یعنی با  ؛(387ص، 3ج، تابی، )فیروزآبادی «َمْنِطقًا و ُنُطوقاً ، َنَطَق َیْنِطُق ُنْطقاً »است؛  سخن گفتنمعنای 

    سخن گفت.، شودیفهمیده م هاآن لهیوسبهکه معانی  یصوت و حروف
گرچه ظاهرًا منطق طیر عبارت است از هر روشی که  :گویدعالمه طباطبایی درباره این نوع از زبان می

ـ بلکه کنند و البته اختصاص به پرندگان نیز ندارد مقاصد خود را به یکدیگر منتقل می، پرندگان به کمک آن
ترس و کمک ، هنگام خشم، ای دارند که در حاالت خاص اجتماعیاصوات ساده، هر صنفی از حیوانات

معنای فوق ، ( ـ اما مراد از منطق طیر در این آیه37-36ص، 1395، )بیکرتون برندکار میخواستن به 
کند که به نعمتی اشاره می )ع( سلیمان، دهدزیرا اواًل سیاق آیات نشان می ؛تر داردبلکه معنایی دقیق ؛نیست

ْمنا َمْنِطَق ﴿: بودند بهرهیباز آن تنها به خودش اختصاص داشته و عموم مردم  اُس ُعل  َها النَّ یُّ
َ
َو قاَل یا أ

ْیرِ  اْلَفْضُل  َلُهَو  ِإنَّ هذا﴿ :از آن برخوردار شده استو او به سبب عنایت خاص الهی  (16 /27: نمل) ﴾الطَّ
ترس ، )صوت حیوانات در هنگام خشم منطق طیر معنای ظاهری آنکه حال، (16 /27: نمل) ﴾اْلُمبیُن 

تواند با دقت در می یکس هربلکه ، )غیر از سلیمان( به آن دست نیابند هاو...( چیزی نیست که سایر انسان
 است.را درک کند که چنین هم شده  هاآناین زبان مخصوص ، زندگی حیوانات

معارف عمیق  دربردارنده، برقرارشدهو هدهد  )ع( سلیمانحضرت ثانیًا گفتگویی که در آیات بعد میان  
زیرا صداهایی که این حیوان در حاالت مختلف از خود ، و بلندی است که در وسع صدای هدهد نیست

این معارف عمیق داللت به ، با هم هاآناز راه ترکیب  تواندیبوده و هرگز نم شمارانگشت، دهدبروز می
، ربوبیت خدا علم و، قدرت، وحدانیت، سخن این پرنده مشتمل بر تسبیح خداوند، زیرا در آیات ؛کند

 سلیمان حضرت، عالوهبههدایت و ضاللت اقوام و امور فراوان دیگر است.  هألمس، موضوع عرش عظیم
به هدهد دستور داده به منطقه سبأ برود و نامه او را برده و نزد ملکه سبأ بیندازد و سپس منتظر  )ع(

گاهی به تمامی این امور نیازمند داشتن معلومات فراوان  بنابراینآنان باشد.  العملعکس روشن است که آ
، 15ج، 1417، )طباطبایی تواند آن معانی را منتقل نمایددیگری است که چند صدای ساده هدهد نمی

 (. 351 -350صص
منطقی دارند که خداوند علم ، شود این است که پرندگانآنچه از ظاهر سیاق آیات حاصل می رواین از

 کرد.داده بود و او به کمک آن علم با هدهد گفتگو می )ع( سلیمانحضرت آن را تنها به 
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 گیرینتیجه
این ، است؛ در نوشتار حاضر شناسان بودهمورد اختالف زبان، کارکرد و نقش زبان لهأمسدیرباز  از

دیدگاه  اساسبر . مورد بررسی قرار دادیمطباطبایی  در رویکرد تفسیری عالمه میاز نگاه قرآن کرموضوع را 
بندی طبقه مجرد ریغدر دو ساحت موجودات مجرد و ماهیت و نقش زبان را توان می، ییعالمه طباطبا

 فرا حسحس و ، گریدتعبیر  بهاز دو ُبعد غیب و شهادت یا م دنیا عالَ  که آنجا از، استوی معتقد  .نمود
 هاینیتدرک  انتقال مفاهیِم غیرمشهود به مخاطب و ها برایانسان، بیترتنیا به، است شده لیتشک

در ، فرض براگر  .یا نوشتار ندارند گفتاریعنی ، صورت زبانیجز برقراری ارتباط از طریق  ایچاره، یکدیگر
 .الفاظ نبود صورت زبانی و کاربرددیگر نیازی به ، در دل مخاطب بود عالم دنیا امکان القاء معنا

اختصاص  از طریق خلق صورت زبانی نقش اصلی زبان در عالم ماده را به ُبعد ارتباطی آن، بیترتنیا به
کید دارد محیِط کاربر زبان عنوانبه، ویژگی و تفاوت عوالم هوقتی عالمه ب، از سوی دیگر دهد.می به نظر ، تأ
همسو و  گرایینقشرسد نقش اولیه و اصلی را ُبعد ارتباطی زبان دانسته و او در این بخش با دیدگاه می
های زبانی از عوامل تنها نظامنهان این مدعا مطرح است که گراینقشدر مکتب ؛ دقیقًا است نظرهم

ها تحت تأثیر مستقیم عوامل مذکور است. در این گیری آنبلکه شکل ندناپذیرو فرهنگی جدایی اجتماعی
های زبانی به نقش و و بسیاری از موقعیت زبان طبیعی تنها با هدف برقراری ارتباط بوجود آمده، مکتب

 کاربرد زبان وابسته است.
است که به « زبان»دریافت و استخراج وجهی از وجوه ، این پژوهش نتایجترین از مهم دیگر یکی

همان توانایی فطری و استعداد ذاتی ، هومبولت یا نوآم چامسکی :شناسان و فالسفه مانندادعای برخی زبان
گردد و کلید انسان بودن اوست و این توانش در اثر قرار گرفتن انسان در ظرف است که با انسان متولد می

مشخص شد  ییعالمه طباطبادر بررسی دیدگاه  گردد.منجر میی مانند گفتار های گوناگونبه کنش، اجتماع
 موردفّعال شود و ، در بستر اجتماع که یصورت درهمان قّوه زبان است و « بیان»مفهوم ، که وی معتقد است

 دیدگاه عالمه با، این منظر . ازانسان است رشد و سعادت و ابزار هدایت ضامن، صحیح قرار گیرد استفاده
موهبتی خدادادی است « توانش زبانی» :آنجا که معتقدند ستهمسو شناسانی مانند چامسکییدگاه زباند

گیری از تجربه صحیح تواند با بهرهکه فقط مخصوِص انسان و بخشی از فطرت او در هنگام تولد است و می
 امد.)هنگام تولد( به مراحل تکامل در طول زندگی بیانج )اجتماع و فرهنگ( از مرحله صفر در محیط

عالمه طباطبایی نظریه نوینی را درباره ماهیت زبان ارائه کرده است که ، رسدبه نظر می تینها در
عالمه معتقد است مانند چامسکی است.  یانیگراصورت نزدیک به نظریه یتا حدوددرخور توجه و البته 
جوامع و حضور در آن  دهیاین فطرت تمایل به شکل .فطرت اجتماعِی انسان است، آنچه خداوند آفریده

پس  .ها با یکدیگرامل و ارتباط انسانگیرد مگر از طریق ایجاد تعاما اجتماع انسانی شکل نمی ؛دارد
دهی به معانی از توانایی شکل، یک فطرِت اجتماع طلب انسان و دوم ؛ماهیت زبان متشکل از دو وجه است

را که قائل به  یانیگراصورتقطعی دیدگاه  طوربهتوان نمی، اوالً  بیترتنیابه. های زبانیطریق صورت
-شکل، ثانیًا بر اساس دیدگاه حاصل از پژوهش حاضر ؛پذیرفت، جدایی ماهیت زبان از اجتماع هستند
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