
  
  
  
  
  

 مقدمه

گویی به بخش مهمی از  شناسی و پاسخ گامی فراسوي روش درست وحی زبان قرآن
ها و باورهاي قرآنی را  ابعاد گزاره زبان قرآن. سیري عصر حاضر استهاي تف چالش

اي از آیات الهی را  کند و زوایاي تازه کاود؛ مرز آن را با دیگر منابع معرفتی تعیین می می
، نگرشی نو به مسائل کهن، و برخی زبان قرآنبرخی از مسائل . سازد بر ما آشکار می

رابطۀ ظاهر و : دارندة عناوینی است، مانند اول دربر دستۀ. کنندة مسائلی جدید است طرح
آیاتی که دربارة وجود خدا، (هاي الهیاتی قرآن  باطن؛ موارد لزوم تأویل؛ تحلیل گزاره

؛ و امکان سخن گفتن دربارة خداي نامحدود توسط )گویند صفات یا افعال او سخن می
ن به حقیقت معنا، معیار توا از دستۀ دوم می. واژگان بشري، که موجودي محدود است

نمایی، ابعاد احساسی، فطري، هدایتگري، گزارشگري، توصیفی،  معناداري، میزان واقع
  .هنجاري در آیات قرآن و نوع رابطۀ آن با فرهنگ زمان نزول اشاره کرد

شناسی زبان، زبان دین، زبان  در این کتاب، پس از طرح مباحث مقدماتی و مفهوم
هاي زبان قرآن محور  پیشینۀ تاریخی بحث در اسالم و غرب، مؤلفهدینی و زبان قرآن، و 

 ،معناداري: به نظر نگارنده، زبان قرآن از چهار مؤلفه برخوردار است. گیرند سخن قرار می
بر این اساس، هریک از چهار مؤلفه بخشی از . بودن اي و شبکه بودن تألیفی ،نمایی واقع

  :کتاب را به خود اختصاص داده است
ها  در این درس. ث معناداري زبان قرآن در سه درس ارائه شده استبح .1

رویکردهاي مختلف فیلسوفان غربی و علماي اصول، و نهایتاً دیدگاه برگزیده در 
  زمینۀ چیستی معنا محور سخن هستند؛ 

2 A  زبان قرآن  

ها  این درس. هاي چهار تا شش به بحث گذاشته شده است نمایی، در درس واقع .2
نمایانۀ برخی نویسندگان داخلی در  را در دیدگاه غیرواقعهاي رقیب  ابتدا دیدگاه

نما را  کند؛ سپس ریشۀ غربی رویکردهاي غیرواقع زمینۀ زبان قرآن عرضه می
پاسخ به . شود نمایی قرآن، ادلۀ اثباتی بیان می پس از نقد نظریات نافی واقع. کاود می

آمیز انگاشتن  مصلحت هاي تاریخ قرآن یا دروغ شبهاتی مانند تردید در صدق گزاره
نمایی زبان قرآن است که در این  آیات وحی، از دیگر عناوین مرتبط به مؤلفۀ واقع

 شود؛  بخش عرضه می

، ابتدا باره دراین. اي بودن آن است دو مؤلفۀ دیگر زبان قرآن، تألیفی و شبکه .3
حساسات، هاي ابراز ا بعدي به قرآن، مانند زبان هاي رقیبان یا رویکردهاي تک دیدگاه

. اند اسطوره، نمادین، مجازي، سلبی، تمثیلی، قوم، فطري، و هدایت، بیان و نقد شده
سپس نظریۀ تألیفی ـ . هاي هفتم تا دوازدهم به این مباحث پرداخته است درس
 .اي در سه درس آخر مطرح شده است شبکه

  
  )زبان دین و قرآن(تفاوت این کتاب با اثر قبلی نویسنده 

ر زبان قرآن متمرکز است، اما کتاب پیشین در سه بخش ارائه شده این نوشتار ب .1
  پردازد؛  اجمال به این موضوع می است که فقط بخش سوم آن به

گیري بحث در کتاب قبلی، طرح مباحث اندیشمندان غربی دربارة زبان  جهت .2
دین، و نقد و بررسی کاربرد آنها در تحلیل زبان قرآن توسط اندیشمندان داخلی 

که سیر مباحث متن حاضر، تبیین ابعاد زبان قرآن و درنهایت، بیان  درحالی است؛
 است؛ ) در سه درس آخر(اي قرآن  تفصیلی زبان تألیفی ـ شبکه

علماي اصول در آراي هاي اندیشمندان داخلی، مانند طرح  توجه ویژه به دیدگاه .3
جاز دربارة فصل چیستی معنا و بیان رویکردهایی مانند زبان فطرت، هدایت، و م

 هاي این متن است؛ زبان قرآن، از دیگر ویژگی
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نمایی،  معناداري، واقع(کتاب پیش رو چهار مولفۀ قابل دفاع در زمینۀ زبان قرآن  .4
هاي بدیلی که نافی هریک از  را برشمرده و به دیدگاه) بودن اي و شبکهبودن تألیفی 

 آنهایند، پاسخ داده است؛ 

بندي و اختصار براي استفاده در  توان درس آخرین ویژگی این متن را می .5
  .هاي آموزشی برشمرد کالس

، ریاست در پایان، از مسئوالن محترم مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی
اندرکاران سازمان  ، و نیز دستمؤسسهمحترم، معاونت پژوهش و مرکز انتشارات این 

کسانی که در نگارش این سمت که امکان انجام این پژوهش را فراهم ساختند و همۀ 
  .طلبم کنم و براي آنان از ایزد منان کامیابی می کتاب مرا یاري رساندند، تشکر می
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