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  در نگره معناشناختی و زیباشناختی عالمه طباطبایی

  
  m.ashaiery@gmail.com  سطح چهار حوزة علمیۀ قممحمد عشایري منفرد/ 

  27/7/1393: پذیرشـ  29/1/1393: دریافت

  چکيده

زیباشـناختی و معناشـناختی دارد. در   ها و ساختارهاي کالم بلیـغ ارزش  اند که ترکیببالغیان سنتی ما همواره تأکید کرده
هاي زیبا و معناداري پدیـد آمـده اسـت.    متن قرآن کریم آرایش اجزاي جمله با مهندسی خاصی صورت پذیرفته و ترکیب

هاي زیبا و معنادار آن است که جزئی از جمله در میان دو جزء دیگر قرار گرفتـه اسـت. یکـی دیگـر از     یکی از این آرایش
یز آن است که در جایی که انتظار ذکر جزئی در بین دو جزء دیگر داریم، این جـزء ذکـر نشـود. مفسـران و     ها ناین آرایش

اند، اما عالمه طباطبایی بر آن است کـه تقـدیرگرایی، افـزون بـر     معنا کرده» تقدیر«و » حذف«را با  هامعربان، این اسلوب
اي کـه بـه ایـن    بـرد. وي بـا نگـاه ویـژه    آور آیه را نیز از بین میکند، زیبایی شگفتآنکه بخشی از معناي آیه را پنهان می

رو انگاري این نگاه ویژه با مشکالتی روبـه فردي یافته است. قاعدهاسلوب دارد، آن را معنادار و پدیدآورندة زیبایی منحصربه
اي فراگیـر  مثابـۀ قاعـده  اه بـه شناختی این نگها بررسی و جایگاه تفسیري و ارزش زیباییاست که در این مقاله آن اشکال

  اثبات شده است.  

  صوت و تصویر تخیلی.   ،)Mix( توسیط، معناشناسی، زیباشناسی، صوت تخیلی، ترکیبتوسیط، عدم ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ایـن متـون   معناشـناختی مهمـی در خـود دارنـد. در      ۀشان جنبهاي زیباشناختیمتون بلیغ، افزون بر جنبه

ها و معناداري همراه است، بلکه حتی آرایش اجزاي کالم نیـز بـا دقتـی    گزینی با باالترین دقتتنها واژهنه
شود. متکلمان بلیغ بخشی از معناي متن را در همین آرایشی که بـه اجـزاي کـالم خـود     فراوان انجام می

در فهم این قبیل متون به آرایـش اجـزاي   روست که فهمندگان متون بلیغ کنند؛ از همیندهند، نهان میمی
  کنند.  شده در این آرایش غفلت نمیاي دارند و از استظهار معانی یا فواید نهانکالم توجه ویژه

هاي معنادارِ متـون بلیـغ کـه از دیربـاز در اسـتظهارات فقیهـان، متکلمـان و        براي مثال، یکی از نشانه
است که هر دو نشـانه  » ما حقه التقدیمتأخیرِ «و نشانۀ دیگر، » تقدیم ما حقه التأخیر«مفسران نقش داشته، 

در مـورد معنـاداري تقـدیم     عبدالقاهر جرجانیگردد. دهندة متن بازمیبه چگونگی آرایش اجزاي تشکیل
اي را برایـت عیـان   همـواره نکتـۀ تـازه   است کـه   و... این باب بابی پرفایده، سرشار از زیبایی«نویسد: می
در روزگاري که به بررسی و شـناخت زوایـاي مختلـف ایـن      .)78ص  ق،1422(جرجانی، .» کند و..می

  خروش برآورد و نوشت: جرجانی عبدالقاهرشد، نشانه توجه کافی نمی
ـتر  یت بیا داشتن اهمیت متکلم یکه گفته شود فالن جزء کالم به خاطر شدت عنانیاند، همپنداشته یبرخ ش

ـ  یست که معلوم شود چه مین يازیاست و ن یمقدم شده، کاف ـ از کـالم اهم  یشود کـه بخش ـتر یت بی  يش
کـه   ين افراد کوچک شود... تا بدانجایر در ذهن ایم و تأخیموجب شد که شأن تقد يان نگرهیابد! چنییم

ـ   ینیبیاز تکلف است. تو خود م يام، گونهیتقد یاز آنان گمان کردند بررس ياریبس بـه   یچ گمـان یکـه ه
را دربارة ابـواب   ين پندارینان چنیل کند... ایتواند صاحب گمان را خوار و ذلینم ییهامانن گیاندازة چن

  نکردند... (همان).  یز دقتیمانند حذف، ذکر، اظهار، اضمار و... ن يز داشتند و در اموریگر نید
معطـوف علیـه بـر    یابد؛ براي مثـال، تقـدیم   معناداري این تقدیم و تأخیر در قرآن کریم اهمیتی بیشتر می

) غالباً هیچ معناي خاصی ندارد، اما در زبان قرآن، که Everyday Languageمعطوف در زبان معیار (
روست کـه  تواند دربر دارندة معناي مهمی باشد؛ از همیندر اوج بالغت است، حتی همین تقدیم هم می

بودنـد،   رت به حج مشرف شدهبار پس از هجدر دهمین سال هجرت، وقتی براي نخستین پیامبر اکرم
فا والْمرْوةَ منْ الص إِنّهنگامی که از ایشان پرسیده شد سعی را از صفا شروع کنیم یا از مروه؟ ایشان آیـۀ  

کنم که خداوند آغاز من [سعی] را از همان جایی آغاز می«ِ را تالوت فرمودند و سپس فرمودند: هشَعائرِ اللّ
  ). 245، ص4، ج1367کلینی، دند و از صفا سعی خود را آغاز کردند (کرد؛ سپس بر فراز صفا آم

که برخی اجزاي متن بـر برخـی دیگـر    شود؛ چنانآرایش اجزاي کالم، به تقدیم و تأخیر محدود نمی
شوند، گاهی برخـی اجـزاي مـتن در میـان دو جـزء دیگـر قـرار        مقدم و برخی از برخی دیگر مؤخر می
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جزئی از متن درست وقتی که انتظار قرار گرفتنش در بـین دو جـزء دیگـر    گیرند (توسیط) گاهی هم می
توسیط). بـا توجـه بـه اینکـه هریـک از تقـدیم و تـأخیر جنبـۀ         شود (عدموجود دارد، ناگهان حذف می

کند، اکنون جاي این پرسش است که آیـا  بالغت آن را بررسی می معناشناختی پرکاربردي دارد، که دانش
زیباشناختی و معناشناختی درخور توجهی دارنـد؟ بـه دیگـر سـخن، آیـا       یط هم جنبۀتوستوسیط و عدم

ممکن است در یک متن بلیغ، آن هم متنی مانند قرآن کـریم، کـه تقـدیم و تأخیرهـایش بسـیار معنـادار       
 طباطبـایی  عالمـه معنا سامان یافته باشد؟ آیا مفسران استظهارگرایی چـون  توسیط بیاست، توسیط و عدم

  اند؟  دانستهمعنا و فاقد زیبایی میدو عنصر را بیاین 
توسیط بـا  ها و حل مشکل زیباشناسی و معناشناسی توسیط و عدماین مقاله براي بررسی این پرسش

 پدید آمده است. المیزانمحوریت تفسیر 

  تعريف توسيط و کاربردشناسي تفسيري آن
توسـیط بـه تعریـف توسـیط و     دربـارة عنصـر توسـیط و عـدم     عالمه طباطبـایی پیش از ورود به دیدگاه 

  پردازیم.کاربردهاي تفسیري آن می

  تعريف توسيط
توسیط بدان معناست که متکلم بلیغ، بخشی از گفتارش را به صورت معناداري در میان دو بخـش دیگـر   

عبـارت تـأثیر    ناداريکه چینش این بخش در میان دو بخش دیگر، بر معايگونهاز گفتار خود بگنجاند، به
گونه تعابیر نهفته است، مدلول یک نشـانۀ بسـیط نیسـت، بلکـه     داشته باشد. درحقیقت معنایی که در این

جزئی است. این دستگاه از چینش معنادار یک بخش از کـالم در میـان دو بخـش    مدلول یک دستگاه سه
  کناري پدید آمده است.  

». کـالم و فلسـفه   ،ند از تفسیراهاي مورد عالقۀ من عبارتنشدا«اگر متکلم بلیغی بگوید:  ،براي مثال
ایـن  ». اهمیت دانش کالم براي او از فلسفه بیشتر، اما از تفسـیر کمتـر اسـت   «باید منظورش این باشد که 

طور که از صرف تأخّر نیز فهمیده نشده است، بلکـه آنچـه دالّ بـر    معنا مدلول صرف تقدیم نیست، همان
  نامیده شود.  » توسیط«جزئی است که باید ن چیدمان سهاین معناست، هما

  هايي از توجه به معناداري توسيط در تفسير الميزاننمونه
دو ولَکـم    نَا فیه وقُلْنَا اهبِطُواْ بعضُـکم أا کخْرَجهما ممأیطَنُ عنها فَهما الشّلّ زأفَ ضٍ عـعب فـىِ   لـ
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ـ  ه کلَِمت فَتَاب علَیه إِنّبى ءادم من رفَتَلَقّ  حینٍ ومتَع إِلىرضِ مستَقَرٌّ أالْ و التّ هـ هالـرّ و ابیمح 
 ا فَإِمیعمنها جبِطُواْ منّقُلْنَا اهیأْتا یکُم منى        م لَـا هـو ِملَـیهع ففَلَـا خَـو اىد هـ ن تَبِعى فَمده

 .)38-36بقره: ( یحْزَنُونَ
گاه دوبـاره امـر بـه    کند، آنخداوند متعال نخست امر به هبوط، و سپس توبۀ آدم را حکایت می

موجـب شـده اسـت    » اهبطوا«و دومین » اهبطوا«هبوط کرده است. وقوع حکایت توبه بین نخستین 
هنوز از بهشت خارج  اند کهیابد که آدم و حوا در زمانی توبه کردهبه این نتیجه دست عالمه طباطبایی

نشده بودند، اما استقرارشان در بهشت دیگر مانند استقرار پیشین نبوده است. پنهان نماند که وي براي 
 ،اثبات این استظهار، افزون بر این توسیط، به مؤیدهاي دیگري نیز تمسک کـرده اسـت (طباطبـایی   

  ).135، ص 1ج ق،1417
و کالهما فَـال تَقُـلْ   أحدهما أعنْدك الْکبرَ  ا یبلُغَنّاه وبِالْوالدینِ إِحساناً إِمیإِ تَعبدوا إِأل ألأربک  وقَضى

ا   بوقُل ر حمۀِالرّمنَ  واخْفض لَهما جنَاح الذُّلّ ف وال تَنْهرْهما وقُلْ لَهما قَوالً کَریماً اُلَهما  ا کَمـمهمحار
بانریرًایغىِ ص  رکمأ بکما فىِ نُفُوسبِم لَمینَ فَإِنّ عحاللْإِن تَکُونُواْ صکَانَ ل أهاوابِینَ غَفُور   ذَا الْقُرْبـى اتءو 

  ).26- 23اسراء: ( ر تَبذیرًابِیلِ ولَا تُبذّه والْمسکینَ وابنَ السحقّ
اسـت.  » أال تعبـدوا اال اهللا «در این آیات، تعدادي از احکام الهی بیان شده است. نخستین حکم الهـی  

از اینکه فرمان نیکی به والدین در بین این حکم الهی و احکام دیگر قرار گرفته، دریافتـه   عالمه طباطبایی
تـرین گنـاه نیـز    بـزرگ  کهترین واجب شرعی پس از توحید، نیکی به والدین است؛ چناناست که بزرگ

  ).81و 80، ص 13ج پس از شرك باهللا، عقوق والدین است (همان،
ـ  أمک ن کلُیأْتیها رِزقُها رغَدا م ۀًمطْمئنّ ءامنَۀًکَانَت  قَرْیۀًه مثَلًا وضَرَب اللّ ـ أنٍ فَکَفَـرَت بِ ا  أه فَنْعمِ اللّ ذَاقَهـ

 ).112خَوف بِما کَانُواْ یصنَعون (نحل: ه لباس الْجوعِ والْاللّ
سه صفت آورده است: نخسـت، آمـن بـودن؛ دیگـري مطمـئن      » قریه«در این آیه خداوند براي 

مثابـۀ  توسیط وصف مطمئنه در بین دو وصف دیگر را بـه  عالمهبودن و سوم روزي فراوان. جناب 
رابطی براي اتصال وصف اول به وصف سوم دانسته و در توضیح آن آورده اسـت: قریـه وقتـی از    

خـود  خطراتی مانند هجوم غارتگران و متجاوزان و حوادث طبیعی امن باشد (وصـف اول) خودبـه  
کنند (وصف دوم) و اوج اطمینان یـک قریـه   ییابد و اهالی آن جالي وطن نمبه اطمینان دست می

نیز آن است که پر از روزي باشد (وصف سوم) تا اهالی براي کسب نان حـالل ناچـار نشـوند درد    
  ).  362، ص 12غربت بکشند (همان، ج
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 توسيط و کاربردشناسي تفسيري آن تعريف عدم
  توسيطچيستي عدم

اننده انتظار دارد در بین دو جـزء مشـخص، جـزء سـومی     گیرند که خواي قرار میگونهگاه اجزاي متن به
کنـد.  گریزد و این جزء میـانی را ذکـر نمـی   نیز ذکر شود، اما خالق متن از هنجار مورد انتظار مخاطب می

عالمـه  پیش از  .) شکسته شده استCollocationآیی (حقیقت آن است که در چنین متنی هنجار هم
کریم به جاي آنکه جنبۀ معناشناختی و زیباشـناختی ایـن هنجـارگریزي     مفسران و معربان قرآن طباطبایی

نوشتند که جزء میانی در تقدیر اسـت. تقـدیرگرایان   زیبا را تبیین کنند، تقدیرگرایی پیشه کرده بودند و می
شدند ساختار جملـه بـه همـان هنجـار مـورد انتظـار مخاطـب        با در تقدیر گرفتن جزء میانی موجب می

رنتیجه هنجارگریزي خاصی را که خداوند خواسته بـود در مـتن قـرآن نمایـان شـود، کـامالً       بازگردد و د
  کردند.پنهان می

نتیجۀ پنهان ماندن این هنجارگریزي نیز آن است کـه فهمنـدة قـرآن از آنچـه حضـرت حـق در پـی        
یـن تقـدیرگرایی   این بود که با شورش بـر ا  عالمه طباطباییسازي آن بود، کامالً غافل بماند. هنر برجسته

  هاي قرآنی را از مخفی ماندن در زیر پردة تقدیرگرایی برهاند.  کوشید یکی از زیباترین اسلوب
متمـایز  » حذف بالغـی «توسیط را از توسیط نوعی از حذف است؛ اما آنچه عدمدرحقیقت، عدم

ء میـانی و  توسیط، ناشی از پیوستاري است که در بین حذف جزکند، آن است که معناداري عدممی
اي که بـر معنـا   کنندهتوسیط، داللتذکر شدن دو جزء کناري پدید آمده است؛ به بیان دیگر، در عدم

کند، فقط حذف شدن جزء میانی نیست، بلکه ذکر شدن دو جزء کنـاري و حـذف جـزء    داللت می
ایـن دسـتگاه    آورند کهاي پدید میکنندهدهند و دستگاه داللتدست یکدیگر میبهمیانی آنها، دست

  کند. بر آن معنا داللت می

 توسيطکاربردشناسي عدم

توسـیط بهـره جسـته اسـت. در     شناسی قرآن کریم از عنصر عدمفهمی و زیباییدر ژرف عالمه طباطبایی
  کنیم.جویی وي را مرور میهایی از این بهرهاینجا نمونه

  نمونۀ نخست

 )127بقره: ( میع الْعلیمنْت السأک ا إِنّلْ منّنا تَقَبالْبیت وإِسماعیلُ رب وإِذْ یرْفَع إِبراهیم الْقَواعد منَ
ـ  رب« در تحلیل این آیه، از دیرباز این پرسش وجود داشته اسـت کـه اگـر    ـ نـا تَقَب ـ لْ منّ بـراي  ...» کا إِنّ
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اي مثـل  کار رفتـه اسـت، پـس چـرا ایـن حکایـت بـا واژه       به حکایت کردن سخن ابراهیم و اسماعیل
اي پدیـد آمـده اسـت؟ معرِبـان و مفسـران قـرآن       بیان نشده و بین سخنگویان و سخنشان رخنه» یقوالن«

ـ رب«کریم براي ترمیم این رخنه پیش از جملۀ  ـ نا تَقَب ـ لْ منّ را در تقـدیر  » یقـوالن «تعبیـري ماننـد   ...» کا إِنّ
اي وجود نـدارد کـه بـه تـرمیم نیـاز داشـته       بر آن است که در اینجا اصالً رخنه المه طباطباییعاند. گرفته

تنها در تقدیر گرفتن تعبیري مانند یقوالن ضرورت ندارد، بلکه توجه فهمنده بـه چنـین   رو، نهباشد؛ ازاین
  شود.  تقدیري موجب غفلت از ظرافت زیباشناختی و لطایف معناشناختی آیه می

فـرض تفسـیري   در این آیه یافته، شایسته است به پیش عالمهزدیک شدن به آنچه جناب براي ن
کـه ظـرف زمـان ماضـی     » إذ«فرض تفسیري وي آن است که این آیه با تعبیر وي توجه شود. پیش

عبور ». یرْفَع وإِذْ«شود به جاي فعل ماضی، فعل مضارع ذکر می» إذ«شود، اما پس از است، آغاز می
است که افزون بر ارزش زیباشناختی، از » حکایت حال ماضیه«ماضی به فعل مضارع، همان  از فعل

ارزش معناشناختی نیز برخوردار است. حکایت حال ماضیه از نظر زیباشناختی تصویرآفرین است؛ 
انگیزد تا به شنیدن ماجرایی که در گذشته روي داده است بسنده نکنـد، بلکـه   یعنی خواننده را برمی

بال خیال بنشیند و تا زمان گذشته پرواز کند و هرآنچه در آن زمان روي داده است با چشم خود بر 
کـوچ   دارد بر بال خیال خود تـا عصـر ابـراهیم   ببیند. در اینجا نیز قرآن کریم فهمندة متن را وامی

را در حـال سـاختن خانـۀ کعبـه بـا چشـم خـود ببینـد          کند و تصویر خیالی ابراهیم و اسماعیل
  ).  134ـ  130ب، ص 1392(عشایري منفرد، 

شـود. در  توسیط نیز از توجه به همـین تصـویر شـروع مـی    از عدم عالمه طباطباییدرك زیباشناسانۀ 
طـور کـه   اي که بر بال خیال نشسته و به زمان حضرت ابـراهیم کوچیـده، همـان   ، خوانندهعالمهبرداشت 

بینـد، صـداي خیـالی آن    ران را که در حال ساختن بیت هستند با چشم خود میاتصویر خیالی آن بزرگو
و امثـال آن نـدارد.   » یقـوالن «رو، هیچ نیازي به تعبیري ماننـد  بزرگواران را نیز با گوش خود بشنود؛ ازاین

وجه کرده باشـد و توانسـته باشـد    ت» یرْفَع وإِذْ«بنابراین، کسی که به ظرافت نهفته در حکایت حال ماضیه 
از جمله تخیل و تصویرــ درك کنـد، دیگـر خـود صـداي تخیلـی آن        ـهایشاین تعبیر را با همۀ ویژگی

  ندارد.  » یقوالن«رو، هیچ نیازي به تعبیري مانند شنود؛ ازاینبزرگواران را بدون نیاز به وساطت راوي می
شـود، در نقـد ادبـی عنصـر     آور زبان شمرده مـی ي بهتها)، که یکی از زیباییImageتصویر تخیلی (

روسـت کـه   اي نیست؛ از همـین شدهاي است، ولی صوت تخیلی در نقد ادبی عنصر شناختهشدهشناخته
بـار) در تفسـیر   بـار (و ایضـاً آخـرین   نگارنده عنصري به نام صداي تخیل را بدان سبب که براي نخستین
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داند. آنچه زیبـایی آیـه (و اهمیـت    می عالمهجناب  ز ابتکارات تحلیلیمشاهده کرده است، آن را ا المیزان
هـا و در اوج ایجـاز،   کند، این است که قرآن کریم با کمتـرین واژه ) را چند برابر میعالمهکشف ابتکاري 

و بـدون اینکـه بـه سالسـت معنـا       کنندهتنها عنصر صوت تخیلی را پدید آورد، بلکه با هنرمندي خیرهنه
کننـده حتـی   ) کرد. یافتن ایـن زیبـایی خیـره   Mixآسیبی بزند، این صوت را با آن تصویر تخیلی ترکیب (

ایـن اسـلوب از زیبـاترین    «آور بود که وي با شیدایی فراوانی نوشته: اي بهتاندازهنیز به عالمهبراي خود 
  ).282، ص 1ج ق،1417(طباطبایی، » ستهاي قرآنی است، هرچند همۀ قرآن زیبااسلوب

  دوم ۀنمون

د  أقُ بینَ ه ومالئکَته وکُتُبِه ورسله ال نُفَرّه والْمؤْمنُونَ کُلٌّ آمنَ بِاللّنْزِلَ إِلَیه منْ رباُسولُ بِما آمنَ الرّ حـ
نا وعمقالُوا سو هلسنْ رأمبر نا غُفْرانَکصیرُنا طَعالْم کإِلَی285بقره: ( و(    

توسیط را به بحـث گذاشـت، همـین    در شرح آن، معناداري عدم عالمهیکی دیگر از آیاتی که جناب 
تـري  در بین سخنگو و سـخنش حالـت نـامنتظره   » قال«آیه است. در اینجا نیز قرار نگرفتن تعبیري مانند 

له  أقُ بینَ ال نُفَرّ«کرد: نخست،  دارد؛ زیرا خداوند دو سخن از سخنان مؤمنان را نقل سـنْ ر مـ دو دوم، » ح
»نا وعمأسبر نا غُفْرانَکصیرطَعالْم کإِلَیکند، ایـن اسـت کـه    توسیط را پررنگ میآنچه معناداري عدم». نا و

سـخنگو شـود،   به جاي آنکه بر سر جملۀ اول بیاید تا رابطی براي اتصال هـر دو سـخن بـه    » قالوا«تعبیر 
بـر سـر جملـۀ    » قـالوا «که اگر همین تعبیرِ پس از سخن اول و تنها بر سر سخن دوم آمده است؛ درحالی

داد هر دو جمله سخنی اسـت  گرداند و نشان میچیز را به حالت عادي برمیگرفت، همهنخست قرار می
» قـالوا «است؛ یعنـی کلمـۀ   » قالوا«جا شدن کلمۀ اند. درحقیقت، آنچه روي داده، فقط جابهکه مؤمنان گفته

رفت ذکـر گردیـده و موجـب    شود و در جایی که گمانش نمیدر جایی که انتظارش را داشتیم، ذکر نمی
  شده است که سخن اول از سخنگو گسسته و سخن دوم به سخنگو پیوسته شود.  
انـد و بـر سـر جملـۀ     تقدیرگرایان در تفسیر این آیه نیز به ترمیم هنجارگریزي موجود در آیه پرداخته

بر این تقدیر نیز شوریده است کـه   عالمه طباطباییاند، اما را در تقدیر گرفته» قالوا«اول (ال نفرّق...) تعبیر 
گردد جنبۀ زیباشناختی و معناشناختی آیه درك نشـود. وي  و امثال آن موجب می» قالوا«در تقدیر گرفتن 

در اینجا نیز هسـت، امـا افـزون بـر آن، ایـن       رت ابراهیمبر آن است که همان زیبایی نهفته در آیۀ حض
خواسته است به ما بفهمانـد کـه   » قالوا«جا کردن کلمۀ نکتۀ معناشناختی نیز وجود دارد که خداوند با جابه

جملۀ اول سخن ملفوظ مؤمنان نیست، بلکه زبان حال آنان است، اما جملـۀ دوم سـخن ملفـوظ مؤمنـان     
 .  )442، ص 2ج است (همان،
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  توسيطبندي ديدگاه معناشناختي عالمه طباطبايي در توسيط و عدمجمع
توسـیط  توسیط نیز مانند تقدیم و تأخیر از عناصر معنادار متون بلیغ است. او دربارة عدم عالمه،از دیدگاه 

 در بین سخنگو و سخنش قرار نگیرد، به دو نکته ابتکـاري دسـت یافتـه   » قال«در جایی که تعابیري مانند 
است: نخست، جنبۀ زیباشناختی که همان ترکیب صوت تخیلی با تصویر تخیلی اسـت و دیگـري جنبـۀ    

شده، سخن ملفوظ نیسـت، بلکـه زبـان حـال، و از احـوال      سخن بیان» قول«توسیط معناشناختی که عدم
  سخنگو انتزاع شده است.  

  اهميت نگاه عالمه طباطبايي در تفسير  
مثابـۀ  اي اسـت کـه اگـر در فضـاي تفسـیر بـه      بـه انـدازه   عالمه طباطباییارزش معناشناختی این دیدگاه 

هـا چـالش   هاي تفسیري را بگشـاید. یکـی از ایـن گـره    تواند برخی گرهاي، جدي گرفته شود، میقاعده
اسـرائیل وجـود دارد.   تفسیري دیرینی است که بر سر ماجراي کنده شدن کوه و قرار گرفتن آن بر سر بنی

  چند جاي قرآن بیان شده است:  این ماجرا در 
کُـم  واذْکُـرُوا مـا فیـه لَعلّ    ةٍبِقُـو  خَذْنا میثاقَکُم ورفَعنا فَوقَکُم الطُّور خُذُوا مـا آتَینـاکُم  أَإِذْ و

  )  63:هبقر( قُونَتَتّ
  )93بقره: ( ...واسمعواْ  ةٍبِقُوخَذْنَا میثَاقَکُم ورفَعنَا فَوقَکُم الطُّور خُذُواْ ما ءاتَینَاکُم أوإِذْ 

واذْکُـرُوا مـا فیـه     ةٍبِقُوه واقع بِهِم خُذُوا ما آتَیناکُم نّأوظَنُّوا  ۀٌظُلّه نّأوإِذْ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم کَ
  )  171عراف: (ا قُونَکُم تَتّلَعلّ

جس خُلُوا الْباباد مقُلْنا لَهو هِمبِمیثاق الطُّور مقَهنا فَوفَعرـ  و ی الس وا فـدال تَع مقُلْنا لَهداً و تب
میثاقاً غَلیظاًأو منْه154نساء: ( خَذْنا م(  

 بیان شده اسـت.  » نتقنا الجبل فوقهم«و » کمرفعنا فوق«در این آیات ماجراي کنده شدن کوه با عبارت
اسـرائیل را بـا چنـین    مشکلی که در این آیات وجود دارد این است که چگونه امکـان دارد خداونـد بنـی   

  تهدیدي مجبور کرده باشد که ایمان بیاورند؟  
ت کـه  اسرائیل را بـه اجبـار و تهدیـد وادار کـرده اسـ     ند که خداوند متعال بنیابرخی مفسران پذیرفته

ور   «). برخی دیگر هـم تعبیـر   281ص  ،1ق، ج1415ایمان بیاورند (آلوسی،  نَتَقْنَـا  «و » رفَعنـا فَـوقَکُم الطـُّ
مقَهلَ فَوباي بزرگ از قلۀ کـوه و سـقوط آن بـه سـوي دامنـۀ      را با تأویل به معناي کنده شدن صخره» الْج
دانند و هرگونه کنده شدن کوه و قـرار گـرفتن آن در   اسرائیل نیز در آنجا جمع شده بودند، میکوه که بنی
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هـایی را  چنـین تأویـل   عالمه طباطبـایی ). 74 و 73 ص ق،1423کنند (معرفت، باالي سر مردم را رد می
کند و بر آن است که خداوند این کار را براي اجبار آنان انجام نداد، بلکه با این کار آنهـا را  صریحاً رد می

  بدیل خود قرار داد. وي نوشته است:تحت تأثیر عظمت بی
حیث ذکر أخذ المیثاق أوال واألمر بأخذ ما أوتوا وذکر ما فیه أخیرا ووضع رفع الطـور   اآلیۀوسیاق 

من  القدرة بعظمۀم بین األمرین مع السکوت عن سبب الرفع وغایتها یدل على أنه کان إلرهابهم فوقه
(طباطبایی،  دون أن یکون إلجبارهم وإکراههم على العمل بما أوتوه وإال لم یکن ألخذ المیثاق وجه

  ). 198، ص 1ج ق،1417
را برانگیخت تا کنده شدن کوه را از اجبار تهـی کنـد و بـه سـوي نمـایش       عالمهپیداست که آنچه 

را در » رفَعنا فَوقَکُم الطُّور«عظمت الهی بکشاند، این است که وي در سورة بقره، قرار گرفتن جملۀ 
معنادار یافت و ظاهراً از  ...»واذْکُرُوا ما فیه ةٍبِقُوخُذُوا ما آتَیناکُم «و جملۀ » خَذْنا میثاقَکُمأ«بین جملۀ 

قرار گرفته، پس بعد از ایمـان  » اخذ المیثاق«چون پس از » رفَع طور«همین توسیط نتیجه گرفت که 
تواند ابزاري براي اجبار آنان به اصـل ایمـان شـمرده    رو، نمیآوردن آنان نیز انجام شده است؛ ازاین

آورندگان از قدرت الهی بیمناك شوند (ارهاب) شود، بلکه فقط باید ابزاري براي این باشد که ایمان
  هاي خداوند را سرسري نگیرند. و فرمان

با آن مواجه شد، این است که وي برداشـت تفسـیري خـود را     عالمهاي که برداشت تنها مسئله
 کـه در دیگـر آیـاتی کـه     مستند کرد؛ درحالی» خذوا«و » اخذ المیثاق«در بین » رفع الطور«به توسیط

رو بـا ایـن تحلیـل    شـود؛ ازایـن  ماجراي کنده شدن کوه بیان شده است چنین توسیطی دیـده نمـی  
مانـد. بنـابراین وي   ا مشکل آیات دیگر به قوة خود باقی مـی شود، ام، مشکل این آیه حل میعالمه

کـرد کـه در زبـان آیـات دیگـر نیـز وجـود        کنندة دیگري ارائه مییا باید براي برداشت خود داللت
کـرد. نگارنـده بـر آن اسـت کـه      اي دیگر برطرف مـی گونهیا آنکه این ناسازگاري را به ،داشته باشد

توسـیط زیبـایی کـه در آیـه وجـود      کم در کنار آن، به عـدم ا دستاگر به جاي این توسیط، ی عالمه
توسـیط در ادامـۀ همـین مقالـه در بررسـی      شد. این عدمکرد، سخنش باورپذیرتر میدارد توجه می

  چالش دوم تبیین خواهد شد.  

 نقد و بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي

 عالمـه دهد، یکی نقـد دیـدگاه   سامان می را در دو بخش عالمه طباطباییاین مقاله نقد و بررسی دیدگاه 
 توسیط.در توسیط و دیگري نقد دیدگاه وي در عدم

۷۲  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

 نقد و بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در معناداري توسيط

در معناشناسی توسیط، دیدگاه ارزشمندي است که جاي هیچ چون و چرایـی در   عالمه طباطباییدیدگاه 
مثابـۀ یـک   هاي بالغی ما معناداري توسیط بـه که هرچند در کتاب آن وجود ندارد. البته باید توجه داشت

را مبتکر این قاعده دانسـت؛ زیـرا پـیش از ایشـان      عالمهتوان جناب شود، نمیقاعدة بالغی بررسی نمی
انـد. در اینجـا   بسیاري از مفسران قرآن و فهمندگان متون دینی به جنبۀ معناشناختی توسیط، توجه داشـته 

  شود:  سه مورد اشاره می براي نمونه به
جیح، گـذر از مرجحـات منصـوص را روا    انخست، برخی اصـولیان کـه در بـاب تعـادل و تـر     

شـوند کـه هرکـدام یکـی از مرجحـات      انند، وقتی با دو روایت متعارض مواجه و متوجه مـی دنمی
کـدام   شناسی مرجحات منصـوص بپردازنـد تـا ببیننـد    شوند که به اولویتروایی را دارد، ناچار می

انـد  شناسی مرجحات، برخی اصولیان تصریح کـرده مرجح از مرجحات دیگر برتر است. در اولویت
بندي کـرد  بیان شده است اولویت عمر بن حنظلهکه مرجحات را باید به همان ترتیبی که در مقبوله 

رف تقـدیم  ). روشن است که منشأ این اولویت201)، ص 2(قسم  4ق، ج 1417(عراقی،  بندي، صـ 
نیست، بلکه این، توسیط یک مرجح در بـین  عمر بن حنظله و تأخیرِ مرجحات ذکر شده در مقبولۀ 
کند؛ زیـرا معنـاي استظهارشـده دربـارة هـر      بندي اشاره میدو مرجح دیگر است که به این اولویت

مرجح این است که اهمیت آن مرجح از مرجح قبلی کمتر و از مـرجح بعـدي بیشـتر اسـت. کمتـر      
میـتش از مـرجح بعـدي، معنـاي     بودن اهمیت یک مرجح از مرجح قبلی به انضمام بیشتر بـودن اه 

  مرکبی است که با توسیط سازگار است، نه با صرف تقدیم یا صرف تأخیر؛  
است که بارهـا اسـلوب زیبـا و     مدنی شیرازي خانسیدعلیجناب  سجادیه ۀصحیف شرحمورد دوم از 
رداشـت کـرد   نامیـد، رمزگشـایی و از آن، معـانی گونـاگونی ب    » توسیط النداء«توان آن را معناداري که می

 ،217، 189، 184ص  ،7ج  ؛242و 83ص ،5ج  ؛209 و 161 ،48 ص ،4ج  ق،1409(مـــدنی شـــیرازي، 
ک ...    )؛ براي مثال وي در شرح این جمله از امام سـجاد 353و 319 ،282 إِلَیـ تا فَـرَر نْهـم - بر  - 

لَیع با فَتُبنوشته است که امام51دعاي  ،سجادیه ۀصحیف( تَائ (    ندا را در میانۀ جمله قرار دادند تـا بـا
تضـرّع و ابتهـال خـویش را    اشاره به عنوان ربوبیت خداوند و اضافه کردن این عنوان به خودشان (رب (

    )؛353ص  ،7ج  ق،1409اوج برسانند (مدنی شیرازي، به 
ؤْمنین   ه وطیعوا اللّأصلحوا ذات بینکُم وأه وقُوا اللّفَاتّسوم. در آیـۀ   مـ إِنْ کُنْـتُم ولَه سـ1نفـال:  (ا ر( 

برداري از خدا و رسول واقع شده است؛ یکـی از مفسـران   در بین تقواورزي و فرمان» ذات البین«اصالح 



   ۷۳ ي در نگره معناشناختي و زيباشناختي عالمه طباطباييتوسيط قرآنتوسيط و عدم

البین مورد عنایت ویـژه خداونـد متعـال    به این توسیط توجه و از آن استظهار کرده است که اصالح ذات
  ).  154، ص 5ج ق،1415است (آلوسی، 

 توسيطنقد و بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در عدم  

توسیط، برخالف دیدگاهی که در توسیط ارائه کـرده بـود،   در زیباشناسی و معناشناسی عدم عالمهدیدگاه 
حال باید توجه داشت که ایـن دیـدگاه بـا    ي است که باید از ابتکارات وي شمرده شود. بااینادیدگاه تازه

توسـیط و جنبـۀ   توانسته است بین جنبۀ زیباشناختی عـدم  عالمهقد مواجه است: نخست، آنکه آیا چهار ن
، زیباشناسـی و  المیـزان معناشناختی آن گسست الزم را پدید آورد؛ دیگـر، آنکـه آیـا در سراسـر تفسـیر      

کـار گرفتـه   بـه  اي فراگیر در هر جایی که نیاز بـه آن وجـود دارد،  مثابۀ قاعدهتوسیط را بهمعناشناسی عدم
رو است؛ و چهارم، آیا این قانون در قرآن کـریم نقـض   است؛ سوم، این دیدگاه با چه موانع محتملی روبه

  شود.  هاي چهارگانه بررسی مینشده است؟ در ادامه نقد
 توسیط و جنبۀ معناشناختی آننقد اول: گسست بین جنبۀ زیباشناختی عدم

ود که خداوند در آیۀ مربوط به حضرت ابراهیم نخسـت بـا حکایـت    فراست دریافته ببه عالمه طباطبایی
توسیط یک صوت تخیلی پدید آورده و ایـن دو را بـا   ) و سپس با عدمImageتصویر تخیلی (حال ماضیه 

فراست دریافته است کـه خداونـد بـا    . در آیات پایانی سورة بقره نیز بهکرده است Mix)یکدیگر ترکیب (
له   أقُ بینَ ال نُفَرّ«کند که جملۀ به این معنا اشاره می» الواق«جا کردن کلمۀ جابه سـنْ ر مـ د زبـان حـال   » حـ

  کالم ملفوظ آنان بوده است.  » نا وإِلَیک الْمصیرطَعنا غُفْرانَک ربأسمعنا و«مؤمنان و جملۀ 
تراویده دقیق و ارزشمند است، اما اینکـه آن جنـاب بـا     عالمهتا اینجا هر آنچه از خامۀ قدسی جناب 

خواهد همان جنبۀ زیباشناختی موجود در آیۀ حضرت ابراهیم را بر آیۀ پایانی سـورة  یک جملۀ کوتاه می
  نماید. وي در شرح آیۀ پایانی سورة بقره نوشته است:بقره نیز تطبیق دهد، تردیدبرانگیز می

فی قولـه   لقولهم من دون توسیط لفظ القول، وقد مرّ حکایۀحد منْ رسله، أ قُ بینَقوله تعالى: ال نُفَرّ
 النکتـۀ  »میع الْعلیمنْت السأک ا إِنّلْ منّنا تَقَبوإِذْ یرْفَع إِبراهیم الْقَواعد منَ الْبیت وإِسماعیلُ رب«تعالى: 
بالمقام مضـافا   المختصۀ والنکتۀ، القرآنیۀأجمل السیاقات ، وأنه من الحکایۀفی هذا النحو من  العامۀ

... (طباطبایی، إلى أن فیه تمثیال لحالهم وقالهم أن هذا الکالم إنما هو کالم منتزع من خصوص حالهم
  ).442، ص 2ج ق،1417

تنهـا در اینجـا   آیـد کـه وي نـه   برمـی » الحکایـۀ فی هذا النحـو مـن    العامۀ النکتۀ« عالمهاز عبارت جناب 
طـور کلـی ایـن قبیـل     دانـد، بلکـه بـه   را داراي همان زیبایی موجود در آیۀ ابراهیم مـی  »قول«توسیط عدم

۷۴  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

 ۀشود، همیشـه و بـه صـورت عـام داراي همـان جنبـ      بیان می» قول«ها را که بدون وساطت لفظ حکایت
توسیط است کـه هـم   خواهد بگوید همین عدمظاهراً می داند؛ افزون بر این، وي در اینجازیباشناختی می

  لحالهم وقالهم)!  آورد و هم صوت تخیلی را (ان فیه تمثیالًتصویر تخیلی را پدید می
که خود در آیۀ حضرت ابراهیم پدید آوردن تصویر تخیلی را کـار حکایـت حـال    این درحالی است 

فـإن قولـه:   دانـد ( نهـا آفـرینش صـوت تخیلـی مـی     را ت» قول«توسیط ماضیه دانسته است و کارکرد عدم
»رْفَعالن بـذلک تمثـیال کأنّ  ، فهما یمـثّ الماضیۀالحال  حکایۀ...» ی همـا ی 282، ص 1ن، ج) (همـا دانشـاه .(

توسـیط ندانـد؛ ثانیـاً    بنابراین شایسته بود در اینجـا نیـز اوالً پدیـد آمـدن تصـویر تخیلـی را نتیجـۀ عـدم        
آورندة صوت تخیلی قلمداد نکند و بپـذیرد کـه تنهـا در مـواردي کـه از قبـل       توسیط را همیشه پدیدعدم

را نشـانۀ  » قول«توسیط توان عدمتصویر تخیلی پدید آمده است و نیازي به صوت تخیلی وجود دارد، می
  صوت تخیلی دانست.  

قبـل  تـوان ادعـا کـرد، اگـر از     اي است که مـی وابستگی صوت تخیلی به یک تصویر تخیلی به اندازه
رو، بـه  وجود آوردن صـوت تخیلـی نیسـت؛ ازهمـین    وجود نیامده باشد، بستري براي بهتصویر تخیلی به
غْنیاء سنَکْتُب مـا قـالُوا وقَـتْلَهم    أه فَقیرٌ ونَحنُ اللّ ذینَ قالُوا إِنّه قَولَ الّلَقَد سمع اللّودلیل آنکه در آیۀ 

از آغاز تصویر تخیلی پدید نیامده اسـت   )181آل عمران: ( ونَقُولُ ذُوقُوا عذاب الْحریقنْبِیاء بِغَیرِ حقٍّ أالْ
ذوقـوا  «بـر سـر جملـۀ    » نقول«اي براي پدید آوردن صوت تخیلی نیز وجود ندارد و درنتیجه، کلمۀ زمینه

ز آیـات  کـه در بسـیاري ا  صوت تخیلـی پدیـد نیایـد؛ درحـالی     دلیلذکر شده است تا بی» عذاب الحریق
» ذوقـوا عـذاب الحریـق   «مربوط به دوزخ که از پیش در آنها تصویر تخیلی وجود داشت تعـابیري ماننـد   

است تا در کنار تصویر تخیلی صوت تخیلی نیز پدید بیاید. دربارة این آیـات در   کار رفتهبه» نقول«بدون 
 بررسی نقد دوم، توضیح بیشتري ذکر خواهد شد. 

  توسیط انگاري عدمنقد دوم: مشکالت قاعده

) وهذا کثیر فـی القـرآن  توسیط در قرآن کریم تصریح کرده است (با اینکه به فراوانیِ عدم عالمه طباطبایی
بدون بررسـی رهـا کـرده     المیزانتوسیط را در تفسیر تنها موارد مشابهی از عدمحال نه(همان)، اما درعین

بـه تقـدیرگرایان پیوسـته و رخنـۀ بـین سـخنگو و       است، بلکه حتی در برخی آیات مشابه، خود وي نیز 
» توسـیط عدم«ترتیب، مانع از دیده شدن ترمیم کرده است و بدین» قال«سخن را با در تقدیر گرفتن کلمۀ 

  شود:  ها اشاره میتوجهیشده است. در اینجا به چند نمونه از این بی
معنا فَارجِعنـا   أنا هِم ربسهِم عنْد ربإِذ الْمجرِمونَ ناکسوا رؤُ ولَو تَرىنخست، آیـۀ   سـرْنا وصب



   ۷۵ ي در نگره معناشناختي و زيباشناختي عالمه طباطباييتوسيط قرآنتوسيط و عدم

ذکـر  » یقولـون «تعبیـر  » ربنا أبصرنا...«) که در آن قبل از جمله 12: هسجد( ا موقنُونَنَعملْ صالحاً إِنّ
رفـت ایـن آیـه را هـم     که خود مبتکر این قاعده اسـت، انتظـار مـی    عالمه طباطبایینشده است. از 

توسـیط  تنهـا از ایـن عـدم   توسیط بررسی کند، امـا نـه  الگوي زیباشناسی و معناشناسی عدم براساس
سـازد تـا ایـن    را هم آشکار می» یقولون«پوشی کرده است، بلکه مانند مفسران تقدیرگرا تعبیر چشم
پنهـان گـردد. وي   » یقولـون «توسیط ترمیم شود و این هنجارگریزيِ زیباي قرآنی در زیر کلمـۀ  عدم
  نویسد:تفسیر این آیه میدر 

وسهم عند ربهم فی موقف اللقـاء مـن   ئوالمعنى: ولو ترى إذ هؤالء الذین یجرمون بإنکار لقاء اهللا مطرقوا ر
... (همـان،  صالحاً فارجعنا نعمل عمالً اعۀبالطّوسمعنا  بالمشاهدةنا أبصرنا رب »یقولون«الخزي والذل والندم 

  ). 253، ص 16 ج
اسرائیل است؛ در سه مـورد از آن آیـات   به کنده شدن کوه و قرار گرفتن آن بر سر بنیدوم، آیات مربوط 

در هـر سـه    عالمه طباطبـایی توسیط روي داده است که بین خداوند و سخن او (خذوا ما آتیناکم...) عدم
ر انـد کـه بـر سـ    کند، ولی مفسران تقـدیرگرا توضـیح داده  توسیط سکوت اختیار میمورد دربارة این عدم

؛ 763، ص 4 ، ج1372در تقدیر است (براي مثـال، ر.ك: طبرسـی،   » قلنا«تعبیر » خذوا ما آتیناکم...«جملۀ 
  ).325 و 281، ص 1 جق، 1415آلوسی، 

کُـم  واذْکُرُوا ما فیه لَعلّ ةٍبِقُوخَذْنا میثاقَکُم ورفَعنا فَوقَکُم الطُّور خُذُوا ما آتَیناکُم أوإِذْ 
  ) 63بقره:( قُونَتَتّ

ینَاکُم أوإِذْ    )93بقره: ( ...واسمعواْ ةٍبِقُوخَذْنَا میثَاقَکُم ورفَعنَا فَوقَکُم الطُّور خُذُواْ ما ءاتَ
لّه نّأوإِذْ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم کَ واذْکُرُوا ما  ةٍبِقُوه واقع بِهِم خُذُوا ما آتَیناکُم نّأوظَنُّوا  ۀٌظُ

تّفیه لَعلّ   ) 171اعراف: ( قُونکُم تَ
» قلنـا «توسـیط  اي فراگیر بدانیم، بایـد از عـدم  توسیط قاعدهرا دربارة عدم ه طباطباییمعالاگر دیدگاه 

چنین نتیجه بگیریم که خداوند فقط کوه را از زمین کنده و باالي سر آنان گرفته اسـت تـا آنـان عظمـت     
مانند خدا را دریابند و خشیت الهی بر جانشان مستولی شود؛ زبان حال ایـن اعجـاز الهـی نیـز چنـین      بی

)؛ بقـوة بوده است که هر فرمانی از چنین خداي عظیمی به شما داده شود جدي است (خذوا مـا آتینـاکم   
خاصـی از سـوي    فرمان ملفـوظ » بقوةخذوا ما آتیناکم «دهد که توسیط نشان میبه بیان دیگر، قاعدة عدم

خداوند نیست، بلکه فقط زبان حال این اعجاز آسمانی است. نتیجۀ این برداشت آن است که کنده شـدن  
البتـه چـون    .حضرت حق بـود  عظمتهاي اسرائیل نبود، بلکه تنها یکی از جلوهکوه براي امر و نهی بنی

۷۶  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

شـوند، پـس زبـان حـال ایـن      ضع میاو خاهاي بینند در برابر فرمانمیاز او را  عظمتیمردم وقتی چنین 
  ».  بقوةخذوا ما آتیناکم «جلوة عظیم آن است که 

رفَعنـا  آیـه روي داده اسـت و در آیـۀ     در هـر سـه  » توسیطعدم«نکتۀ درخور توجه آن است که این 
جس خُلُوا الْباباد مقُلْنا لَهو هِمبِمیثاق الطُّور مقَهال تَفَو مقُلْنا لَهداً وی السوا فدعو تمیثاقاً أب منْهخَذْنا م

روست که این آیه فقط درصدد بیان باال بردن کوه بـر  توسیط نیست، ازآنهم اگر عدم )154نساء: ً (غَلیظا
  نبوده است. » خذوا ما اتیناکم«اسرائیل بود و درصدد بیان سر بنی

حتمـاً معنـادار اسـت و دیگـر کسـی       دهـد، در هـر سـه آیـه روي مـی    » قلنا«توسیط هنگامی که عدم
توسیط صرفاً یـک تفـنن زبـانی اسـت و معنـاي خاصـی نـدارد؛ هرچنـد         ادعا کند که این عدمتواند نمی

کـدام از تعـابیر قرآنـی منحصـر در تفـنن نیسـت، بلکـه در سرشـت همـۀ          نگارنده بر آن است که هـیچ 
  ست؛ سبحان اهللا عما یصفون؛هاي قرآن، افزون بر زیبایی، معنایی نیز نهفته اهنجارگریزي

اي به آن نکرد، آیاتی اسـت کـه انـزال    خود اشاره عالمه طباطباییتوسیط که سوم، از معناشناسی عدم
را بـراي  » مـنّ و سـلوي  «کند. خداوند فرو فرسـتادن  هاي دنیوي را بیان مییا دیگر نعمت» منّ و سلوي«

را » مـنّ و سـلوي  «فرماید که کند و در هر سه مرتبه نیز نخست میاسرائیل سه مرتبه در قرآن بیان میبنی
نْ طَی فرماید: مستقیماً می» نقول«یا » قلنا«فرستادیم، سپس بدون توسیط کلمه  کُلُوا مـ   قْنـاکُمزمـا ر بـات 

توسیط باید بـه معنـاي زبـان    در اینجا نیز عدم عالمه طباطباییاز دیدگاه  )81طه:  ؛160اعراف: ؛ 57(بقره: 
زمان با انزال غذاهاي آسمانی، نـداي صـوتی   حال باشد و نتیجۀ تفسیري آن نیز این است که خداوند هم

آمـده زبـان    که غذاي آسـمانیِ آمـادة خـوردن برایشـان فـرود     خاصی براي آنان فرو نفرستاد، بلکه همین
  حالش این است که از این غذاهاي پاك بخورید؛  

آن را نادیده گرفته تعدادي از آیات مرگ و دوزخ اسـت کـه    عالمهتوسیط، که جناب چهارم، از عدم
  کار رفته است.  به» نقول«بدون تعابیري مانند » ذُوقُوا عذاب الْحریق«در پایان آنها تعبیر 

وههم و  الْمالئکَۀُذینَ کَفَرُوا الّ ىإِذْ یتَوفّ لَو تَرى جـونَ وضْرِبریـق    أیالْح ذاب ذُوقُـوا عـو مهبـارد 
  )  50(انفال:

که ظرف زمان ماضی اسـت، بـر سـر فعـل مضـارع      » إذ«در اینجا نیز مانند آیۀ حضرت ابراهیم کلمۀ 
از لحظات قـبض روح مشـرکان    وجود بیاید و بتواند تصویريآمده (إذ یتوفی) تا حکایت حال ماضیه به

به دست فرشتگان را در پیش چشم فهمندة متن خلق کند. جالب توجه اینکه در اینجا نیـز فهمنـدة مـتن    
ذاب   «گویـد:  زمان با تماشاي همان تصویر تخیلی، صداي هاتفی را نیز بشـنود کـه مـی   باید هم ذُوقُـوا عـ
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هـاي قیامـت را   نهد و یاد مرگ و دشوارياو می روشن است که این تصویر اثر شگرفی بر جان». الْحریق
  کند.  در ذهن او راسخ می

یصهرُ بِه ما فـىِ بطُـونهِِم     ارٍ یصب من فَوقِ رءوسهِم الحمیمن نّعت لهُم ثیاب مقُطّدر آیۀ 
ُلُودالجو  ُم ملهویددنْ حم عقَام  ّوا أما کُلأراد نْ غَمنْها موا مخْرُجذُوقُـوا    اُنْ یوا فیهـا وعیـد

لهـم  «و جملـه ظرفیـۀ   » یصـب و یصـهر  «نیز از آغاز با فعل مضارع  )22ـ 19حج: ( عذاب الْحریق
رسـاند و سـرانجام در پایـانِ آیـه نیـز      تصویرآفرینی را به حـد اعـالي خـود مـی    » مقامع من حدید

کند تا همـین تصـویر تخیلـی را    کلمۀ نقول را حذف می» عذاب ونقول ذوقوا«جاي اینکه بگوید: به
  ) کند.Mixبا صوت تخیلی ترکیب (
د   أت وجوههم ذینَ اسودا الّمأیوم تَبیض وجوه وتَسود وجوه فَدر سورة آل عمران نیز  عـکَفَـرْتُم ب

د   أ«کلمـۀ نقـول از سـرِ جملـۀ      )106(آل عمـران:   کْفُرُونإِیمانکُم فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما کُنتُم تَ عـکَفَـرْتُم ب
کُمانحذف شده است. در اینجا نیز پس از تصویري که فعل مضارع » إِیم»و تسود آورد، پدید مـی » تبیض

  کشاند.  در بین سخنگو و سخنش، مخاطب را به سوي صوت تخیلی می» نقول«توسیط عدم
در سورة طور نیز در بیان احوال دوزخیان، تصویر تخیلی را با صوت تخیلی آمیخته اسـت و دربـارة   

اذَا  أ  بونَتىِ کُنتُم بِها تُکَذّار الّهذه النّ  م دعانَارِ جهنّ یوم یدعونَ إِلىآنان فرموده است:  رٌ هـحأفَس م
ــ  13طور: ( ما تجْزَونَ ما کُنتُم تَعملُونو لَا تَصبرُِواْ سواء علَیکُم إِنّأا فَاصبرُِواْ اصلَوه  نتُم لَا تُبصرُونَأ

بـه دوزخیـان گفتـه     16تـا   14دهد که آنچه در آیـات  توسیطْ قانونی فراگیر باشد، نشان میاگر عدم )16
وزخیانی کـه در دنیـا دوزخ را انکـار    شود، تکلم واقعی نیست، بلکه فقط یک زبان حال است. یعنی دمی

شوند، زبان حال دوزخ خطاب بـه ایـن منکـران    کرده بودند، حاال وقتی با حقیقتی به نام دوزخ مواجه می
  چنین سخنی است؛  

بررسی نشده، آیات مربـوط بـه بهشـت اسـت کـه در       المیزانتوسیط که در تفسیر پنجم، از عدم
را ذکر نکرده اسـت. یکـی از ایـن    » نقول«کلمۀ » کلُُواْ واشْرَبواْ«آنها نیز خداوند بر سر تعابیري مانند 

ۀٍ  ۀٍجنّفىِ  اضیۀٍر عیشَۀٍفَهو فىِ آیات، آیـۀ   یـالع    ا ۀٌ قُطُوفُهـ یـاند     ا یـنواْ هاشْـرَبا   کلُُـواْ و بِمـ
) است. در سورة طـور نیـز در توصـیف بهشـتیان فرمـوده      24ـ21(حاقه:  الخالیۀِامِ یأسلَفْتُم فىِ الْأ

یم   اکهِینَ بِما ءاتَئهم ربهم ووقَافَ  ات ونَعیمٍقینَ فىِ جنّالْمتّ إِنّاست:  الجحـ ذَاب عـ ُـمبهر مه  
در اینجا نیز آنچـه در آیـۀ نـوزده خطـاب بـه       )19ـ 17طور: ( هنیا بِما کُنتُم تَعملُونکلُُواْ واشْرَبواْ 

توسـیط را  و امثال آن بیان نشده است و اگر معناشناسـی عـدم  » نقول«شود با کلمۀ بهشتیان گفته می
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ا زبـان حـال   توسیط باید نشانۀ آن باشد کـه ایـن بیـان تنهـ    اي فراگیر بدانیم، در اینجا نیز عدمقاعده
  ملفوظی در کار نیست.  » قال«و » قیل«بهشت است؛ زیرا ظاهراً 

  توسیط و موانع محتملنقد سوم: معناداري عدم

توسیط در آیات دیگري نیـز روي  توسیط، دو پرسش وجود دارد: نخست، اینکه عدمدر مقابلِ قاعدة عدم
هـا را اصـالً معنـا نکـرده     توسـیط این عدم اي موارددر پاره عالمه طباطباییکه گذشت، داده است و چنان

توسیط در این آیـات  آورد که آیا معناداري عدمتوسیط، این پرسش را پدید میاست. معنا نکردن این عدم
  پوشی کرده است؟  از آن چشم عالمهبا مانعی مواجه بوده که 

رو بـوده  توسـیط روبـه  عـدم  انگـاري در اینجا با مشکلی بر سر راه قاعـده  عالمهاینکه آیا واقعاً جناب 
حـال در مـواردي   اي به پاسخ آن نکرده اسـت، بـااین  است یا نه، پرسشی است که خود ایشان هیچ اشاره

لْ   أنا ربمانند آیاتی که به آرزوي زنده شدن دوزخیان و به دنیا بازگشتن آنان ( مـنـا نَعجِعنا فَارعمسرْنا وصب
که در مـواردي ماننـد جملـۀ    ن دوزخیان بر زبان حال دشوار است؛ چنانکند، حمل سخاشاره می )صالحاً

هاتف بهشتی خطاب به بهشتیان (ادخلوها بسالم آمنین) نیز حمل صداي هـاتف بهشـتی بـر زبـان حـال      
  دشوار است. 

توسـیط قـول بـین    عـدم  عالمه طباطبـایی در پاسخ به این مانعِ احتمالی، باید توجه داشت که هرچند 
دانسته است، اما در مـواردي ماننـد   » زبان حال بودن سخن« نش را به صورت مطلق، نشانۀسخنگو و سخ

توسـیط قـول را بـه معنـاي دیگـري      تواند عدممی عالمهسخن دوزخیان و صداي هاتف بهشتی، جناب 
توسیط در این آیات بدین معناست که ماهیـت سـخن اخـروي    تواند بگوید عدمبداند؛ براي مثال وي می

یت سخن دنیوي تفاوت دارد و قرآن کریم براي اشاره به همین تفـاوت مـاهوي ایـن دو سـخن را     با ماه
  اي دیگر نقل کرده است.  گونهبه

توسـیط را گـاه بـه معنـاي زبـان      توان عدمکند، این است که آیا میتنها پرسشی که در اینجا بروز می
ت؟ در پاسخ این پرسـش و بـراي دفـاع از    حال و گاه به معناي تغایر ماهوي کالم دنیوي و اخروي دانس

اند، امـا کـافی   ، این نکته را نیز باید مد نظر داشت که الفاظ براي داللت بر معانی الزمعالمهدیدگاه جناب 
نیستند؛ به بیان دیگر، آگاهی مخاطب از معناي الفاظ، علت تامۀ داللت بر معنا نیست، بلکـه تنهـا در حـد    

شـود  این هرگاه این مقتضـا بـه مـانعی برخـورد کنـد، داللـت محقـق نمـی        کند؛ بنابریک مقتضا عمل می
)؛ مثالً آگاهی مخاطب از معناي کلمۀ اسد (علـم بـه وضـع)    172و  171الف، ص 1392(عشایري منفرد، 

 رأیـت اسـداً  «در داللت بر معناي شیر علت تامه نیست، بلکه تنها یک مقتضاسـت کـه چـون در جملـۀ     
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گذارد کلمۀ اسـد بـر معنـاي شـیر داللـت کنـد و       شود، دیگر نمیمواجه می» رمیی«با مانعی مانند » یرمی
 طباطبـایی  عالمـه تـوان در دفـاع از   کند. در اینجا نیز میناچار بر معناي دیگر (انسان شجاع) داللت میبه

رو نشـود، داللـت   تنها یک مقتضاست که اگر با مـانعی روبـه   عالمهتوسیط از منظر گفت که اسلوب عدم
رو شـود، ممکـن اسـت بـر معنـاي      کند که سخن از قبیل زبان حال بوده است، اما اگر با مانعی روبـه می

  دهند، داللت کند.  دیگري که قرائن نشان می
  نماهاي قرآنیتوسیط و نقضنقد چهارم: عدم

در برخی آیات قرآن کریم خداوند درصدد بیان زبان حال شخص یا اشخاصـی بـوده اسـت و براسـاس     
حال چنین تعـابیري  اما بااین ؛کار نبردرا به» نقول«توسیط انتظار آن بوده است که تعابیري مانند عدمقاعدة 

  کار رفته است.به
نْ بنـی    أوإِذْ در تفسیر آیۀ  عالمه طباطبایی ،براي مثال مـ ک بـخَـذَ ر   ذُر مورِه نْ ظُهـ مـ مـ آد ی متَه

لىأوع مهدأ شْه هِمأنْفُسلَسبِرَب لىتقالُوا ب گفـتن انسـان از   » بلـی «بر آن است کـه   )172اعراف: ( ...کُم
مـن قبیـل القـول بلسـان     » شَـهِدنا  بلى«یکون قولهم:  …قبیل زبان حال یا چیزي شبیه به آن بوده است (
ال، هـیچ  حـ )؛ بـااین 308، ص 8ج ق،1417...) (طباطبـایی الحال أو إسناد الزم القول إلى القائـل بـالملزوم  

اي که زبان حـال یـا شـبیه بـه آن بـوده از      توضیحی نداده است که چرا در اینجا خداوند براي بیان جمله
  توسیط استفاده نکرده است.  عدم

دو     ثُم جوىذینَ نُهوا عنِ النّلَم تَرَ إِلَى الّأدر آیۀ  الْعـنَ بِالْـإِثْمِ ووتَنـاجیو نْـهوا عما نُهونَ لودعانِ ی
ـ نْفُسهِم لَو ال یعذّأ ه ویقُولُونَ فیک بِه اللّوك بِما لَم یحیسولِ وإِذا جاؤُك حیالرّ ومعصیۀِ ه بِمـا  بنَا اللّ

ـ ( م یصلَونَها فَبِئْس الْمصـیر نَقُولُ حسبهم جهنّ خـود از مقیـد شـدنِ     عالمـه طباطبـایی  نیـز   )8: همجادل
نیسـت، بلکـه حـدیث نفـس اسـت      » قـال «دریافته است که منظـور، زبـان   » نْفُسهِمأ فی«به قید » یقُولُون«

حال، در اینجا نیـز توضـیح   ) که بیشتر به زبان حال شباهت دارد تا زبان قال. بااین187، ص 19ج (همان،
  ذکر شده است؟ » یقولون«نداده است که چرا کلمۀ 

دهد که در همۀ آنهـا بـر سـر    هاي دیگري از این آیات را نیز به دست میهجستار در قرآن کریم نمون
کار رفتـه اسـت. چنـین آیـاتی بـر سـر راه دیـدگاه        مشتقات قول به ،کنداي که زبان حال را بیان میجمله
شد تـا  آورد که آیا نباید در این موارد نیز مشتقات قول حذف میاین پرسش را پدید می طباطبایی عالمه

  توسیط رعایت شود؟ون معناداريِ عدمقان
اي به این مسئله نکرده است، اما صاحب این قلم بر آن اسـت کـه آیـاتی از    هیچ اشاره عالمهمرحوم 
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رو سـازد؛ چراکـه گـزارة مـورد ادعـاي جنـاب       را با اشکال روبه عالمهتواند دیدگاه جناب این قبیل نمی
در بین سخنگو و سخنش، نشـانۀ آن اسـت کـه ایـن     توسیط مشتقات قول عدم«فقط این است که  عالمه

و صدق این گزاره منوط به این نیست که عکس آن، در حکایت زبان حـال،  » سخن زبان حال بوده است
توسیط روي بدهد، نیز صادق باشد؛ زیرا ممکن است از نظر زبانی، بـراي اشـاره بـه زبـان     حتماً باید عدم

توسـیط باشـد و در   وجود داشته باشد که یکـی از آنهـا عـدم   هاي گوناگونی حال بودن یک سخن، نشانه
کار رفته باشد؛ بـراي نمونـه، در   گزین دیگري بهکار نرفته است شاید نشانۀ جايتوسیط بهمواردي که عدم

بهم   بنَا اللّنْفُسهِم لَو ال یعذّأ ویقُولُونَ فیآیۀ هشتم سورة مبارکۀ مجادله ( سـبِما نَقُـولُ ح نّ ه هـنَها  جلَو صـی م
کند و نیازي بـه  چیز را عیان میهمراه با یقولون آمده است همه» فی انفسهم«که قید ) همینفَبِئْس الْمصیر

  وجود ندارد.  » یقولون«نشانۀ دیگري مانند حذف 
براي باورپذیر شدن این دفاع، بهتر است از این تمثیل لغوي مدد بجوییم که اگر کسـی بگویـد: کلمـۀ    

اي مـوارد هنگـام   توان گفت: پس چرا خداوند در پـاره به معناي بت است در نقض ادعاي او نمی» صنم«
بدان سـبب اسـت    استفاده کرده است؟ درحقیقت، این» وثن«از واژة » صنم«ها به جاي واژة یادکرد از بت

کـار برونـد. بـر    جـاي دیگـري بـه   توانند بهکارکرد همسویی دارند و هرکدام می» صنم«و » وثن«که کلمۀ 
همین قیاس باید گفت که براي داللت بر زبان حال بودن نیز چند ترکیـب وجـود دارد کـه یکـی از آنهـا      

  توسیط است. عدم
توسـیط روي  است که شـاید در مـواردي کـه عـدم    توان کرد، این می عالمهدفاع دومی که از دیدگاه 

توسیط، با وضوح بیشـتري اشـاره   اي بوده که متکلم را واداشته است که با کاربست عدمگونهداده، مقام به
اي گونـه توسیط روي نداده، مقام بـه کند که این سخن از قبیل زبان حال است، اما در موارد دیگر که عدم

یده است که با این درجه از وضوح اشـاره کنـد؛ زیـرا سـخن از قبیـل زبـان       دیگر بوده و متکلم نیازي ند
  حال بوده است.  

  گيرينتيجه
اي بالغـی در  مثابـۀ قاعـده  اند کـه بـه  هاي معنادار زبان قرآنتوسیط هرکدام یکی از اسلوبتوسیط و عدم

مانـده اسـت، امـا    اند. معناداري توسیط از چشـم فهمنـدگان متـون دینـی دور ن    علوم بالغی مطرح نشده
آشـکار   عالمه طباطباییتوسیط در زیر پردة تقدیرگرایی مفسران قرآن نهان مانده بود که با دقت ویژة عدم

شد و مشخص گردید که این اسلوب در قرآن کریم افزون بر معناداري از نظر زیباشـناختی نیـز موجـب    



   ۸۱ ي در نگره معناشناختي و زيباشناختي عالمه طباطباييتوسيط قرآنتوسيط و عدم

نخستین کسی است که این  اطباییعالمه طبشود. ) صوت تخیلی با تصویر تخیلی میMixترکیب شدنِ (
اي بـود کـه   گونهفرد قرآنی را یافت و در معنایابی آن کوشید، اما عملکرد تفسیري وي بهزیبایی منحصربه

موجب شـده اسـت    عالمهگویا به قاعده بودن این یافتۀ خود اعتماد کافی ندارد. عملکرد تفسیري جناب 
چهارگانـه را   هـاي رو شـود. ایـن مقالـه اشـکال    کال پنهان روبهانگاريِ این نگاه ویژه با چهار اشکه قاعده

  تبیین و هریک را حل کرده است. 
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