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  میات قرآن کریآ ياهیال یشناسنشانه
  ینامتنیو ب یمتندرونبا توجه به روابط 

  
  z.mohaghegh89@yahoo.com   دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث /  انیزهرا محقق

  27/07/1393ـ پذیرش:  19/02/1393دریافت: 

  دهيچک

بـه همـراه  یالهـ ۀنـین گنجیـ. ادارد یو طـول یمتنوع عرض يهاهی، سطوح و الیکران معارف الهیعنوان منبع بقرآن به
کنـد. پـژوهش حاضـر یسـفارش م ییمعنـا يهاهین سطوح و الیا ي از همۀریگمخاطبان را به بهره تیبات اهلیروا

 یشناسـنشانه یبا معرفـ یشناسدانش نشانه یتخصص ها در حوزةیهن الیاستخراج ا یو چگونگ یمعرف ياست برا یتالش
    .یدر مطالعات قرآن ياهیال
ی و نـامتنیو ب یمتنـدرونم، در روابـط ینص قـرآن کـر ییگوناگون معنا از آن است که ابعاد یپژوهش حاک ي اینهاافتهی

م عـالوه بـر یشود. نص قرآن کریحاصل م یو افق يآن در دو محور عمود یها و سطوح مختلف داللهیتعدد ال واسطۀبه
شـود، در یدرون آن حاصل م یواسطه ارتباط با نظامِ نشانگ) که بهيش (محور عمودیمختلف در درون خو يهاهیتعدد ال

ک یـ یو متنـ ینـیک نمـود عیو... دارد که هر ی، عقلیی، روایاسی، سی، علمی، کالمیابعاد گوناگون فلسف نیز یمحور افق
ن یشـود. بنـابرایمختلـف حاصـل م يهـااز رمزگان يو یشـناختدانش واسـطۀبهمفسر  ين ابعاد برایاند. اینظام رمزگان

فهـم و  بـرايتـازه  یدهـد و بـابیار مفسران قـرار مین چارچوب را در اختیاست که ا یش مطلوبرو ياهیال یشناسنشانه
  د.یگشایم میقرآن کر ییمختلف معنا يهاهیکشف ال

  .یشناخت، دانشینامتنی، روابط بیمتندرون ، روابطياهیال یشناسرمزگان، نشانه :هاهکلیدواژ
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  مقدمه
متـون  یتعـدد معـان ةدیـد، پدیـجد یشناسـو رواج مباحـث زبانل گسترش علوم مختلف یامروزه به دل

 يد بـه رویـجد یتوانـد بـابیاست که م یقاتیتحق يهانهین زمیترم از جذابیقرآن کر ازجمله ،مختلف
  د.یبگشا ینیفهم متون د يتازه برا ياچهین و دریعالمان د

ز، یـر نیو تفاس ییروا يهاو در کتاب ددار یت خاصیقرآن اهم یمعان يریناپذانیپا ةدیپد ،گرسوید از
آن درك  يکـه ژرفـا دانـدمیم یعظ یانوسیقرآن را اق ر مؤمنانیآمده است. ام بارهنیا در یمطالب فراوان

 يادن قطـرهیز با چشـی)؛ دانشمندان مسلمان ن198البالغه، خ رد (نهجیپذیان نمیش پایهاشود و کرانهینم
از الفـاظ قـرآن  یتحـت هـر لفظـ یغزالاند. به باور به عظمت آن اعتراف نموده ،کرانیانوس بین اقیاز ا
ز قـرآن را یـن یعربـابـن .)228ص، 1421، یاز رموز قرار دارد (غزال ییهااز اسرار و گنج ییاهایم، دریکر
انسـت یب قـرآن دمتعدد قابل استناد به قرآن را از عجا ی، معانییعالمه طباطباد و یساحل نامبی یانوسیاق

  ).243، ص1ج ،1417، ییطباطباافکند (یر میکه عقول را به تح
هاي مختلف قرآن کـریم و تکثیـر معـانی آن، مکانیسـم خاصـی دارد؛ همچنـین، اما کشف الیه

هاي معرفتـی کـردن میـان آنهـا و زمینـه استنباط مفاهیم و معانی جدید از قـرآن و ارتبـاط برقـرار
طلبد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه اي میشناسی ویژهگوناگون، روش

توانـد ایـن مکانیسـم و روش را نشـان دهـد؟ آیـا شناسی تا چه انـدازه میمطالعات مختلف نشانه
ناپـذیري معـانی اي، پایانیـهشناسی الشناسی کاربردي، ازجمله نشانهتوان با کمک مباحث نشانهمی

  هاي داللی آن را تبیین کرد؟ قرآن و تعدد الیه
اي در قـرآن کـریم شناسی الیهشناسی واژگان، به کاربست مطالعات نشانهاز مفهوم در ادامه پس

از ارائۀ تاریخچۀ این بحث و معرفی واژگان کلیدي، با تفکیک ساختار درونـی و  پردازیم و پسمی
  پردازیم. هاي مختلف معنایی و سطوح متعدد معارف آن مین به کشف و استخراج الیهبرونی مت

  بحث ةنيشيپ
کند. این علـم در قـرن بیسـتم پـا بـه هاي ارتباطی را بررسی میشناسی دانشی است که نشانهنشانه

شناسـی در دورة زبان فردینـان دوسوسـورشناسی گذاشت. نخستین بـار عرصۀ مباحث جدید زبان
زمـان بـا نامـد. تقریبـاً همشناسی مـیکند که آن را نشانهبینی میاي پیشگیري علمیعمومی، شکل

طـور شناسـی یـا آندربارة طـرح نشانهنیز در امریکا  چارلز ساندرز پیرسدانی به نام منطق سوسور
یک از آن دو از کار دیگري خبر نداشـت، همـین نکتـه کرد. هیچکار می» Semiotics«نامید که او می
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شناسـی شناسـی پیـدا شـود: یکـی نشانهباعث شد که از همان ابتدا، دو گـرایش متفـاوت در نشانه
کـرد و بعـدها اي ایفا مـیکه در آن، زبان، نقش عمده سوسورشناسی و دیگري نشانهپیرس فلسفی 

  دیل شد.شناختی تبترین مکتب نشانهبه بزرگ
 يسوسـور یشناسـسـتم ادامـه دادنـد. سـنت نشانهیدر طول قـرن ب یگرانیگذار را دانین دو بنیراه ا

را  پیرسـی یشناسنشانه. افتیادامه  ایبودرو  ستوایکر، بارت، اکوبسنی، لمسلویچون  یشمندانیتوسط اند
ز از یـن اکـو چـون یشناسـاننشانهگرفتنـد.  یگران پیو د سبئوك، ریچاردز، موریسهمانند  یز متفکرانین

ل یت تبـدیـبـه واقع سوسور ینیبشیپ باًیخود بهره گرفتند و تقر يهالیهردو شاخه در تحل يدستاوردها
  د.یت گردیتثب یشناسبه نام نشانه یمطالعات ياشد و حوزه

 ،اسـت يکـاربرد یشناسنشانه یساز نوعنهیکه زم ينظر یدگاهید ۀمثاببه ياهیال یشناسامروزه نشانه
 میـانه یو چندسـو یتعـامل ۀمتـون مقـدس در بسـتر رابطـ ازجملـهمتـون  ةل گستردیتحل ينه را برایزم

کنـد. یآورد، فراهم میم وجودبهرا  یده از روابط داللیچیپ ياکه شبکه یمتن يهاهیو ال يانشانه هاينظام
افـت یو... منتشـر  رویـگ ،نه سـنید، بارت، لرچند از ياری، آثار بسیشناسنشانه ن شاخه از دانشِیادربارة 

 ینـامتنیر روابـط بیمتن و تأث یرونیب يهاهیال یاند. بررسمتن پرداخته یدرون يهاهیال یکه در آن به بررس
ا یـژولهمچـون  یشمندان غربیو اند همراه داشت ياگســترده فاتیز، تألیمختلف متن ن یدر کشف معان

 یالبقـاع ریـخ محمد ،یالغذام مانندز پژوهشگران عرب یو ن سولرس پیلیف و نتژ ژرار، یفاترر، ستوایکر
 یز، بـه فارسـیـن آنهـااز  ياریکـه بسـ ندگذاشت ياز خود برجا يریقددرخور تو مهم  يآثار عزّ محمدو 

 خـود تیـطفول دوران هنوز ران،یا یعلم ۀجامع یادشده، ةدو حوز هرحال در هربه اما .ستا هترجمه شد
بـه ثبـت  .و.. ایـنیرضـا قائمیعل ،يریدرضا شعیحم، يفرزان سجودچند از  يکند و تنها آثاریم يسپر را

 فـوق، ةحوز دو به هر که ان،یعیش ۀجامع در جامع و مستقل قاتیتحق فقدان لیدل نیاست. به هم اندهرس
و در  پوشـش را ی،و هم در سـطح افقـ يهم سطح عمود، حوزه دو هر و زمان، بپردازدهم طوربهآن هم 

  است.  محسوس یخوببه ق دهد،یم تطبیات قرآن کریآ
گفتنی است بسیاري از مفسران، محققان و اندیشمندان اسالمی، چه در قالب کتـاب و چـه مقالـه، در 

هاي مختلف پرتو علم دالالت از انواع دالالت آیات قرآن کریم (داللت مطابقی، تضمنی و التزامی) و الیه
شناسـی و از زاویـه رویکردهـاي تـازة یک از دریچۀ علـم نشانه؛ اما تاکنون هیچاندمعنایی آن سخن گفته

اند. بنـابراین دسـتاورد جدیـد پـژوهش حاضـر و امتیـاز آن از دیگـر معناشناسی به این دالالت نپرداخته
در تنها اي که نهگونهشناسی در آیات قرآن کریم است؛ بهها و تحقیقات قبلی، کاربست دانش نشانهپژوهش
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هاي برونی آن و ارتباط نص با دیگر متون مرتبط (همانند علم دالالت)، بلکه به الیه هاي درونی نصالیه
اي، نشان دهد آیا ممکن است نص قرآن کریم شناسی الیهکوشد با تکمیل نظریۀ نشانهپردازد و مینیز می

کنند، دانست یا نه؟ متنی تجلی میهاي مختلف اي که در قالب الیههاي مختلف نشانهحاصل عملکرد نظام
هاي پنهان آن کند و داللتتردید، چنین مطالعاتی ابزارِ به فعلیت رسیدن استعدادهاي نص را فراهم میبی

  سازد. امید است پژوهش حاضر، راه را بر تحقیقات بیشتر در این حوزه بگشاید.را آشکار می

  ي واژگانشناسمفهوم
  ياهيال يشناسالف) نشانه

اي، شناسی مطالعۀ زبان در عرصۀ ارتباط، یعنی کارکرد واقعی هر نظام نشانهاین شاخه از نظام نشانه
کند و کثـرت هاي زبان را در عرصۀ کاربرد اجتماعی توجیه میپذیر است که پویاییطرحی انعطاف

اي کـارکرد یـهشناسی الدهد. در حقیقت، نشانههاي متفاوت پاسخ میها را در موقعیتداللت نشانه
 بینـد، نـه درهاي متکثـر چندبعـدي دخیـل در داللـت میمنظر نظام ها را ازارتباطی و داللی نشانه

). 146ص ،1383سویه میان زبان و سـطح گفتـار (سـجودي، بعدي و ایستاي رابطۀ یکساحت تک
برخـی در هاي متعددي تشکیل شده است کـه شـاید اي، متن از الیهشناسی الیهدر چارچوب نشانه
تواننـد بـه یـک ها میهاي متن، همۀ الیـهتر به نظر برسد، اما در داللتها اصلیمقایسه با دیگر الیه

هـا و... شـناختی، رمزگانهاي متنـی، دانشکنش میان الیهاندازه اثرگذار باشند. معنا نیز حاصل برهم
اي ارتباطی، در دل نظـام پیچیـده اي اعم از زبانی و غیرزبانی در یک کنشرو، هر نشانهایناست؛ از

  ).158ص(همان،  یابداز عوامل متعامل معنا می
ها را در اي آیــات قــرآن کــریم نیــز، کثــرت داللــت نشــانهالیــه یشناســ، نشانهاســاسنیبرا

سـازد کـه نـص دو محـور ایـن ادعـا اسـتوار می ۀدهد و بر پایهاي متفاوت پاسخ میموقعیت
متنی و بینامتنی حاصـل واسطۀ روابط درونمعنایی گوناگون آن، بهعمودي و افقی دارد و ابعاد 

هاي مختلف در درون خویش (محور تعدد الیه بر شود. در حقیقت، نص قرآن کریم افزونمی
شود، ابعاد گوناگون فلسـفی، درون آن حاصل می واسطۀ ارتباط با نظام نشانگیِعمودي) که به

... نیز دارد (محور افقی) که هریک نمود عینی و متنـی کالمی، علمی، سیاسی، روایی، عقلی و
). ایـن ابعـاد بـراي مفسـر از راه توجـه بـه 79- 87، ص1380انـد (گیـرو، یک نظـام رمزگانی

هاي یادشده و البته با توجـه بـه سـاختار مـتن، هاي مختلف موجود در هریک از نظامرمزگان
  دهد:ینشان ممختلف نص را  یر ابعاد داللیز شود. نمودارحاصل می



   ۳۱ ينامتنيو ب يمتندرونم با توجه به روابط يات قرآن کريآ ياهيال يشناسنشانه

  
  
  
  
  

  )Code( ب) رمزگان

شـده و  شوند که با دیگـر عناصـر ترکیـباند که براساس آن، عناصري انتخاب میقواعديمجموعه
). بنـابراین رمزگـان بـه قـوانینی 73م، ص1943سـازند (یوهانسـون و الرسـن، عناصري جدید می

دهـد و هـردو طـرف دیگـر پیونـد میاشاره دارد که عناصر یک نظام را به عناصر یک یا چند نظام 
 برنـدحاضر در مبادلۀ پیام، واقعاً یا فرضاً، کـامالً یـا بعضـاً و یـا مشـترکاً، از ایـن قـوانین بهـره می

). نظام رمزگانی نیز، نظامی فراگیـر و اجتمـاعی از قراردادهـاي هـر حـوزه 68، ص1391(سیبیاك، 
هاي مختلـف تفسیر متـون، بـه کشـف الیـهتواند با نقش محتوایی خویش در اي است که مینشانه

  ).195، ص1383 معنایی متن کمک نماید (سجودي،
حـاظ ارتبـاط لند کـه بـه اعنوان منابع تفسیر، متونیهاي رمزگان بهدر تفسیر قرآن کریم نیز نظام

هـاي شـوند. بنـابراین نقـش نظامبـرداري میساختن مفاد آیـات، بهرهمحتوایی و تأثیر آن در روشن
شـناختی الزم، از آنهـا در از تبحـر در علـوم و کسـب دانش مزگان، محتوایی است و مفسـر پـسر

نماید. بدین ترتیب، مثالً عرفان، نـوعی رمزگـان اسـت کـه ها استناد میگیرد و بدانتفسیر بهره می
نی، اي عرفان قرار دارد و همۀ تفاسیر عرفانی ما از مـتن، براسـاس ایـن نظـام رمزگـادر نظام نشانه

  .  یابندیعنی متون عرفانی معنا می
اي توان رمزگانی براي آن قائل شـد و سـرانجام زنجیـرهمی ياحوزه اما ازآنجاکه در برخورد با هر

ها را بـه دو دسـتۀ کلـی توان در نگاهی سطحی، رمزگانها را درمقابل داشت، میپایان از رمزگانبی
اند از متون مختلف مرتبط با نـص، اعـم از بانی عبارتهاي ززبانی و غیرزبانی تقسیم کرد. رمزگان

هـاي ). رمزگان47ص، 1380رمزگان علم، فلسـفه، عرفـان، روایـات، عقـل، کـالم و غیـره (گیـرو، 
طور کلی ایـن ). به127-134(همان، ص توانند شامل هنري، اشیاء، آیینی و... باشدزبانی نیز، میغیر

هاي مختلـف مـتن را فـراهم کنند و امکان تحقق الیـهبدیل میها، متن را به مفهومی سیال ترمزگان
  .پردازدهاي زبانی آیات قرآن کریم مینمایند. نوشتار حاضر فقط به بررسی رمزگانمی

۳۲     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

  ي)نامتنيبـ  يمتندرونج) انواع روابط (
ات راه یـآ ییمعنا يهاهیکشف ال به توان به خوانش متن و از آنجایق میطر از دو ياهیال یشناسدر نشانه

ر مـتن بـا توجـه بـه نشـانگان و یتفسـ يبـرا یکـه روشـ ینصدرونا ی یمتندرونروابط  نخست،افت: ی
ن روش، مفسـر بـا کمـک نشـانگان یـدر ا ؛)61، ص1378 ،ي(صـفو موجود در متن اسـت يهارمزگان

متعـدد  يهاهیـات و الیـآ یاق و... معـانین، سـین و جانشـینشـکلمات همو نیز  موجود در سراسر نص
    ؛است یمتندرونقرآن، حاصل روابط بهر قرآنیکند. تفسین مییآن را تع ییمعنا

دهـد. ایـن اصـطالح نظر صورت و معنا به هم پیونـد می بینامتنی که متون را ازروابط  ،دوم
معناي رابطۀ تفسیري متون با یکـدیگر نوشتار حاضر بینامتنی را به کاربردهاي گوناگون دارد و

اي ، هر خواننـدهاکو نظر شود. ازاین معنا حاصل میکریستوا  و اکوکه از برخی تعابیر  داندمی
خواند و تجربۀ خواننده از قرائت متن را با کمک تجاربش که برگرفته از دیگر متون است، می

به بیان دیگر، در  ١؛)22ص ،1380 قرائت وي از متن مؤثر است (گراهام، ةمتون دیگر، در نحو
تفسیر بینامتنی به نحوة انعکاس و تأثیر متون در یکدیگر براي به فعلیت رساندن اسـتعدادهاي 

شود. در این نوع مطالعات، بـراي رسـیدن بـه مـراد جـدي، نیازمنـد اطالعـات نص توجه می
عـل و صـورت بالففرازبانی هستیم؛ زیرا در همۀ نصوص، مطالب علمی، فلسفی، کالمی و... به

). در تفسیر قـرآن نیـز مـراد از تفسـیر بینـامتنی 449، ص1389نیا، صریح وجود ندارد (قائمی
توانند با شناختی و معناشناختی در سطوح مختلف است که متون دیگر میتوجه به روابط نشانه

  ).444قرآن داشته باشند (همان، ص

  ينيو جانش ينينشد) روابط هم
ا کـالم و یـب کلمـات در جملـه یـاسـت کـه مربـوط بـه ترک یزبـان يهاهاز نشان یکی ینینشروابط هم

گر در یکـدیبودنشـان، بـا  رواریـل زنجیـ. واژگـان در طـول کـالم، بـه دلستآنها يجوارهم يهانسبت
 شـودین آن کلمـه گفتـه مـینشـکلمـات هـم ،انـدک کلمه قرار گرفتهیکه در جوار  یبه کلمات .اندتماس
 ،)13:(کهـف »هُدى وَزِدْناهُمْ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْیۀٌ انَّهُمْ« ۀیدر آ »تیهدا« مثالً ؛)116- 117، ص1378، ي(صفو

 »یحزَنُـون هُـمْ وَلَـا عَلَـیهِمْ خَـوْفٌ فَلَـا هُـدَاىَ تَبِعَ فَمَن هُدًى مِّنی یأْتِینَّکُم فَإِمَّا« یۀو در آ »مانیا« يمعنابه
اق و بافـت یک، وابسـته بـه سـیص هریاست که تشخ »یآسمان يهاامبران و کتابیپ« يمعنا) به38:(بقره
پـس، مفهـوم . انـدهب بـا هـم قـرار گرفتیـدر ترک ینینشـمحـور هم ياست که بـر رو ییواحدها یزبان

  .ستیهندة زبان ندلیعناصر تشک دیگربا  یک عنصر زبانیجز ارتباط  يزیچ» ینینشهم«



   ۳۳ ينامتنيو ب يمتندرونم با توجه به روابط يات قرآن کريآ ياهيال يشناسنشانه

گـزین آن تواننـد جـايعناصري است که مـی دیگررابطۀ یک عنصر با » جانشینی«اصطالح  اما
جملـه یـک یـا  ، عبـارتسـخنهاي همانندي کلمات، در یـک شوند و مربوط به گزینش و نسبت

 مجاورت و مشابهت جانشینی، براساس محور در این مرحله، گزینش الفاظ و انتخاب آنها از .است
نی بـا واحـدهاي مختلـف، معـانی نشیزیرا واژگان، هنگام هم پذیرد؛می نشین صورتبا واژگان هم

 ذهن به است، مرتبط آن با ايگونهبه که را هرآنچه تواندمی همواره واژه، هر کنند ومتفاوتی القا می
    .)123ص ،1380 یاکوبسن،( کند متبادر
از  یاختصـار، شـرحد نخست بهیم شد، بایقرآن کر يهاهیال یشناسآنکه بتوان وارد بحث نشانه يبرا

  .دست دادبهها در باب نشانه و رمزگاناکو  یۀنظر

  ک متني ةنشانه به مثاب
کلی منتزع و اي در کاربرد، بهاي در عمل یک متن است و امکان ندارد نشانهمعتقد است هر نشانه اکو

اي وجود ندارد؛ بلکه آنچه هسـت، کار برده شود؛ از همین رو، درواقع نشانهمنفک و قائم به خود به
عنوان یک متن در کنش ارتباطی، کند و بهاي است که بیانی را با محتوایی مرتبط مینشانهفقط نقش 

)؛ مـثالً در 55، ص1371؛ احمدي، 20، ص1387براي جامعۀ انسانی نیز، قابل تشخیص است (اکو، 
وجـود دارد: قـرآن، ایمـان، توحیـد، شـناختن، » هدي«متن قرآن اقالم محتوایی متعددي براي واژة 

اي براي ). از این نظر ما با حداقل پنج نقش نشانه117-207، ص1391ن و... (پرچم و شاملی، خواند
هاي رمزگانی متعدد، هریک در مقایسه هاي ارتباطی مختلف یا نظاممواجه هستیم که در کنش» هدي«

  شود.تر میبا دیگري پررنگ
اي هاي دیگـر ارزش نشـانهبا نشـانهنظامی که در آن نشانه در تقابل ، عالوه بر اکوف ین توصیبا ا

اي کـه در عمـل و بـه نشین در مجاورت نشانهطور همهاي دیگر بهیافته، عناصر دیگري نیز از نظام
تنها اجـزاي کار رفتـه اسـت، حضـور دارنـد کـه نـهمقصود عینی و عملی داللت و ایجاد ارتباط به

نها از فرایند داللت نشانه نیـز وجـود نـدارد اند، بلکه امکان تفکیک آناپذیر آن کنش ارتباطیجدایی
  ).46، ص1380(گیرو، 

اند. هاي متفاوتهاي متعدد خواهد بود که خود حاصل رمزگاناي باز از الیهبنابراین، متنْ شبکه
تر اسـت یـا هاي دیگر اصـلیها یا حتی گاهی یک الیه در مقایسه با الیهبا توجه به متن، برخی الیه

ــ البته نه تفسـیر و دریافـت حضور ثابت دارد  هاي متفاوت متنیشود و در تجلیتر تلقی میاصلی

۳۴     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

هاي متنی وجـود دارد. ارتباط با دیگر الیه هاي دیگر بافتی و متغیرند. هر الیۀ متنی درـ و الیهثابت
بـه عینیـت مثامثابـۀ مـتن و بهپذیرنـد، بهها در تعامل با هم و در تأثیر متقابلی که از هـم میاین الیه

). 61، ص1370؛ بـارت، 47(همـان، ص شوندیابند و تفسیر میناشی از یک نظام داللتگر تحقق می
  :شده از متن در تصویر زیر نمایان شده استاین برداشت ارائه

  
  
  
  
  

  هاي متعدد آنهاي مختلف متن و رمزگان: رابطۀ میان الیه1نمودار 

گیرند یا به هر طریقی ممکن اسـت در کنار هم قرار می ها صرفاًالبته نباید تصور کرد این الیه
ها، هم سازمان درونی دارند و هم سازمان بیرونی و باهم مجاور شوند، بلکه باید گفت این الیه

گذارند؛ به بیان دیگر، گیرند و بر یکدیگر تأثیر میخصوصی شکل میبراساس روابط و نظم به
هاي هـر رو هسـتیم کـه نظـام ارزشـی نشـانهگانی روبـهرمزسو با روابط دروندر اینجا از یک

شـوند، متغیرنـد و هاي متنـی کـه تولیـد میکنند و پیوسته متـأثر از الیـهرمزگان را تعیین می
هـا را درپـی دارد. دیگر با روابط بینارمزگانی (بینامتنی) کـه تـأثیر متقابـل بـین رمزگانسوياز

کند و روابط بینامتنی اي از متن را تعریف میهر الیه متنی ساختار درونیبنابراین، روابط درون
هاي متنی بر یکدیگر است، سـاختار بیرونـی هـر الیـه را مشـخص که بیانگر تأثیر متقابل الیه

  ).162،ص1383سازد (سجودي، می
هاي نص آن، هم سـازمان درونـی دارنـد و هـم سـازمان ها و داللتدربارة قرآن کریم نیز، الیه

گیـرد؛ از متنـی شـکل میمتن و با توجه به روابط درون زمان درونی آن، صرفاً در درونبیرونی. سا
هاي متعدد درونی دارد کـه در رابطـۀ طـولی بـا هـم قـرار این نظر، هر الیه از نص قرآن کریم الیه

شـوند؛ امـا سـازمان بیرونـی آن بـا توجـه بـه روابـط متنی، کشـف میداشته، براساس روابط درون
یابد. از این نظر نیـز، مـتن قـرآن هاي مختلف ظهور میها و رمزگانمیان نص و دیگر متن بینامتنی

کریم سطوح مختلف معنایی دارد که در رابطۀ عرضـی بـا یکـدیگر قـرار دارنـد. در ادامـه تفصـیل 
  هریک از این دو سازمان در نظام قرآن کریم ارائه خواهد شد.



   ۳۵ ينامتنيو ب يمتندرونم با توجه به روابط يات قرآن کريآ ياهيال يشناسنشانه

  ميات قرآن کريآ ياهيال يشناسنشانه
  )يمتندرونه با کمک روابط يهر ال يدرون يمراتب(کشف ساختار سلسله يدالل يهاهيتعدد ال. ۱

هاي متنی متعدد است. ساختار درونـی هـر اي باز از الیهتر بازگو شد، متنْ شبکهگونه که پیشهمان
آید، مار میشهعنوان معانی طولی متن بها و معانی متعددي تشکیل شده است و بهالیه که از داللت

  .شودمتنی آن کشف میبراساس روابط درون
قـرآن  یشـناختنشانه يهـایژگیهاست کـه از و، تشابک داللتیمتندرونروابط  يهایژگیاز و یکی

جز موارد کند که در هر ارتباطی (بهبیان می متزدادن نظریۀ  با مبنا قرار اکوشود. میز محسوب یم نیکر
هاي (اصلی و فرعی) زیستی رمزگاننادر) ما نه با پیام که با متن سروکار داریم. متن نیز، حاصل هم

هاي متعددي هاي نص، الیهبسیاري است که در تعامل و تقابل با یکدیگر و نیز تأثیرپذیري از نشانه
ترتیب خواننده، کل یـک عبـارت از مـتن را بـا رجـوع بـه بدین دهند؛را براي فهم متن تشکیل می

نیز، زبان  یلمسلو و گرماسشناسان همانند کند. بسیاري از زبانهاي موجود در آن دریافت میرمزگان
 هاي مختلف تقسیم کـردتوان آن را به الیهانگارند که به کمک تجزیه و تحلیل میی متنی میرا کلّیت

  ).115، ص1380(دینه سن، 

  شناختي متنمراتب داللت نشانه
، یداللـت ضـمن ؛ک مدلول اسـتیو  ک دالّین سطح، نشانه شامل یدر ا :مرتبۀ نخست، داللت مستقیم

رد یـگیعنوان دالّ خود در نظـر مم را بهی) مستقيهاو مدلول (دالّ يهااست که نشانه یداللت ۀن مرتبیدوم
، بـا هـم یم و ضـمنیهمان داللت مستق یعنی ی،داللت يهامرتبهکند. یبه آن الصاق م یک مدلول اضافیو 
 یعنوان عضو سـوم سلسـله مراتـب داللـت معرفـآورند که به وجودبه يايدئولوژیشوند تا ایب میترک

 ،قیـن طری). بـد122، ص1370؛ بـارت، 47، ص1380رو،یـ؛ گ212- 217، ص1387شده است (چنـدلر، 
بـا تنها نـهآورنـد کـه یم وجودبه ياگسترده یشناختنشانه يهاکارکرد یک نظام متنیمجموعه مدلوالت 

رو، یـ؛ گ116- 117، ص1380نـه سـن، یکننـد (دیدا میـز پیاشتراك ن ییهابلکه در بخش ،گر ارتباطیکدی
و مشـترك  یف کلـیک توصـیـعنوان ن اساس، بـهیز تنها بر همیک نیدئولوژیف ای). توص48، ص1380

  ٢).61، ص1370است (بارت،  ینیبشیزمان، قابل پهم يهانظام ۀهم يبرا
اي، نقـش چشـمگیري شناختی الیـهخورد که در نشانهدر اینجا دو نکتۀ بسیار مهم به چشم می
انجامد و خود یـک معنـاي هاي ضمنی میاي از داللتدارد: نخست اینکه داللت مستقیم به زنجیره

کند. هاي ضمنی و مستقیم، ایجاد ایدئولوژي میداللتمتضمن و ابتدایی است و دوم اینکه، ترکیب 
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عنوان یک دیدگاه کلی که فضاي کلی حـاکم بـر ایدئولوژي نه در معناي سیاسی یا اعتقادي، بلکه به
زمانی مـتن را شود که خواننده بازخورد همدهد. توجه به این ایدئولوژي، سبب میمتن را شکل می

شـود متنـی وجوي این دلیل برآید که چه چیز باعث میال جستدنبدر دوران امروز درك کند و به
ها پیش، امروز نیز بازبینی شـود و توجـه مخاطبـان را بـه خـود برانگیـزد (کریمـی و متعلق به قرن

شـود و در اي تنها در قـرآن کـریم مشـاهده میهطور گسترد). این ویژگی به4، ص1391همکاران، 
  دارد.اندازه قرآن وجود نمتون دیگر به

گونـاگون  يهـاان بخشیات مختلف، بلکه در میان آیدر م تنهانه يان نوع تشابک و وحدت شبکهیا
ن بخـش از مـتن، یـا ياهیـال یشناسـ، در نشانهینیو جانشـ ینینشـز، وجود دارد که روابط همیه نیک آی

روابـط درواقـع شـود. یم یمتـون تلقـ یداللـ يهاهیـر الیافـت و تفسـیو اساس در ددار ياژهیت ویاهم
ها ونـدد. نشـانهیپیا جمله از متن را به هم میه یک آیاست که عناصر درون  یمتفاوت يهاوهیش ینینشهم

و  گیرنـدمی قـرار) در کنار هم ي، نحویی(معنا يشوند و براساس قواعدین انتخاب میجانش ياز الگوها
ن بـه ینشـروابـط هـم ۀبـا مطالعـ ،قـتیحق دردهنـد. یل میت متن را تشکیه و درنهایا آی سرانجام جمله

ن ینشـر متون قرار دارند. روابـط همید و تفسیتول يربنایزم که در یابییب دست میا قواعد ترکیقراردادها 
کنـد: کـل ید میـن نکتـه را تأکیـکه ا سوسورهمانند سخن  سازندنمایان میت روابط جزء به کل را یاهم

  کل.وابسته به اجزا است و اجزا وابسته به 
هَ وَاعْبُـدُواْ« :یـاد کـرده یآ از این توانیم، مینص قرآن کر يهاهیال ین ساختار درونییتببراي   وَلَـا اللـَّ

و  ینیو جانشـ ینینشـواسطه روابط هـمکه به یدرون يهاهیا الی یطول ی). معان36 :ء(نسا »شَیئا بِهِ تُشرِکُواْ
از  يم در محور عمـودیات قرآن کریآدیگر موجود در  يهاوسته و رمزگانیپهمهب يهاز توجه به شبکهین
  ند از: اشوند عبارتیده میه فهمین آیا

برابـر  خدا (همانند شیطان) و خضـوع و فروتنـی درغیر. اطاعت از 2 ها را پرستید؛بت. نباید 1
هاي نفـس نیـز گونه که از غیر نباید اطاعـت کـرد، از خواسـته. همان3 )؛60(یس: آن، ممنوع است

. در هـیچ حـال، نبایـد از خـدا غفلـت و بـه غیـر او 4 )؛23(جاثیـه: برابر خدا نباید پیروي نمود رد
  ).179(اعراف: التفات داشت

عالمـه ند. یآیدست مه م بیات قرآن کریآدیگر  ه است که ازیآ یطول ی، معانیادشده یک از معانیهر
ن نـدارد کـه یـجز ا يان چارهینکه دیپردازد و این مید ل سرشت زبانِی، به تحلآنهان ییتببراي  ییطباطبا

  ).30- 32تا، صی، بییطباطبا( ردین جنبه کمک بگیمردم از ا ۀو فراتر از فهم عام یق عالیان حقایب يبرا



   ۳۷ ينامتنيو ب يمتندرونم با توجه به روابط يات قرآن کريآ ياهيال يشناسنشانه

 مْنُأالْـ لَهُـمُ ولئِکَاُمانَهُمْ بِظُلْمٍ یلْبِسُوا إیلَمْ وَنَ آمَنُوا یالَّذ«مثال زد: را را یز یۀتوان آی، ميگریدر مثال د
ده یـه فهمیـن آیـاز ا يکـه در محـور عمـود یدرون يهاهیا الی یطول ی) که معان82:(انعام »مُهْتَدُونَ هُمْوَ
  ند از: اشوند عبارتیم

  ٣؛)، آلوده نشده باشدی(شرك جل یپرستدهد که با بتیاثر خود را بروز م یمان زمانیا. 1
 خواهـد آثـار آن از و متزلـزل را نیـز، ایمـان ٤بندگی (شرك خفی) وظایف انجام در کوتاهى .2

  )؛106 کاست (یوسف:
 .  سازدیم دور یاله قرب از را یو آدم استخار راه محبت حق  ٥،اد خداوندیهرگونه غفلت از . 3
 ایمان مطلق ،»امنوا الذین« در یعنی آیۀ یادشده در ایمان و دیگر مفسران، طباطبایی عالمه نظر از

شـوند می متفاوت نیز، اءاهتد و امنیت مراتب آنْ ظلم،بنابراین برحسب سلسلهخداست؛  ربوبیت به
آیـه  اساس،براین ).و اکثر مفسران137-140ص ،1ج ،1378 ؛ طیب،202، ص7ج ،1417طباطبایی، (
 از صـاحبش کـه شـودمترتب مى ایمانى فقط بر اهتداء و امنیت که دهدمى نتیجه چنین کلى طوربه

). بدیهی 62(یونس: »یحْزَنُون هُمْ وَال عَلَیهِمْ خَوْفٌ ال اللَّهِ وْلِیاءَأ إِنَّ الأ«باشد  برکنارجمیع این انواع، 
 راهتر عمیـق معناهاي به باشد، بیشتر پروردگارش مقام به او معرفت و شخص تقواى است هراندازه

از یـاد خداونـد  متناسب با آن، از انواع شرك جلی و خفی و اساساً هرگونه غفلـت خواهد یافت و
؛ امـــین 188، ص10، ج1365 ؛ صـــادقی تهرانـــی،201-204دوري خواهـــد گزیـــد (همـــان، ص

  ).126ص ،5، ج1378؛ طیب، 60، ص1، ج1361اصفهانی،
و غـور در  یمتنـدرونکـه حاصـل روابـط  یاست که دو نوع گسـترش داللـ ين نکته ضروریا بیان

. در یو گسـترش مفهـوم یگسـترش مصـداق شـود:یات مشـاهده میه است، در آیهر ال یساختار درون
نیز در یکی  عالمه طباطبایی یابند.آیات در طول زمان مصادیق و موارد جدیدي می، یگسترش مصداق

ها و از دو معناي جري به این صورت نظر دارد. در گسترش مفهومی نیز، آیات در طول زمان، داللت
یابند؛ درنتیجه نوعی تعدد داللی و معنایی هـم بـا گذشـت زمـان در آیـات پیـدا معانی جدیدي می

ها و معانی افتن داللت)، البته ی308، ص1389 نیا،ها نافی یکدیگر نیستند (قائمیشود. این داللتمی
معناي ایجاد معانی جدیدي که پدیدآورنده بـه آن ـ بهکم در قرآن کریمدست ـ جدید در طول زمان

توجه نداشته باشد، نیست؛ بلکه در طول زمان بر اثر عوامل گوناگون مانند تدبرِ بیشتر در متن آیات و 
ها یا دقایقی از معناي متن کشف شود کشف حقایقی مرتبط با مضمون برخی آیات، ممکن است الیه

هـاي درونـی و ها یا داللتبردن به این الیهتوان پیرو میاند؛ ازاینکه گذشتگان به آن توجه نداشته
  کرد.  یات تلقیآ نظر مخاطبان نوعی گسترش مفهومی یا داللی مخفی آیات را از

۳۸     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

 یـیر از حد قواعد فهم محـاوره عقالاگ ،متندرون یمراتبن ساختار سلسلهید توجه داشت کشف ایبا
مفسـران، از دیگـر رفته خواهد بود و یپذ نافراتر رود و از سنخ شهود اهل معرفت باشد، تنها از معصوم

رخ نـداده  يریا تقصیو معتبر است و اگر در مقدمات آن، قصور  ینیقیشان یخود ا يتنها برا ین علمیچن
  ).  375- 376، ص1385، ییبابااعتبار دارد (درحد احتمال دیگران فقط  يباشد، برا

هاي پنهان بر اثر، بل شیوة گنجاندن آنهـا در مـتن کشف مراتب داللتی متن، نه ایدهدر  یاصل ۀاما نکت
وگوي بـا مـتن کـه در و نحوة استخراج آنهاست. این موضوع بدان سـبب اهمیـت دارد کـه ایـدة گفـت

نظـر برخـی پژوهشـگران بـا  بسیار یافتـه اسـت، از مباحث هرمنوتیک مدرن (هرمنوتیک فلسفی) رواج
رسد مرز جـدایی ایـن دو، همـواره یابد و به نظر میهاي درونی متن تداخل میشناسی الیهمباحث نشانه

وگوي بـا مـتن، بـر ایـن فـرض اسـتوار ). درحالی که ایدة گفت205، ص1371روشن نیست (احمدي، 
ز مـا پنهـان اسـت و مخاطـب مـتن، معناهـاي مـتن را هـایی دارد کـه ااست که هر متن، همـواره حرف

آفریند. براساس این ایده، معنا یا معناهاي پنهانِ اثر، مواردي مادي نیستند که یک بـار و بـراي همیشـه می
معناهاي یکدیگرند که چون به آنها دسـت یـابیم، سـرنخ مـواد پنهـان اي راهنماهاي بهکشف شوند. گونه

  ).204یم که پژوهش ما، نهایت ندارد (همان، صبینیابیم و میدیگر را می
کنـد و معتقـد اسـت هـیچ معنـاي ، به این نکته اشـاره میهاامپراطوري نشانهکتاب نیز در  بارت

مستقل و اصیلی که مد نظر مؤلف باشد، وجـود نـدارد و خواننـده اسـت کـه آنچـه دوسـت دارد، 
 ،). بـه همـین دلیـل18م، ص1970رت، کنـد (بـاطور فعاالنه و نـه منفعـل، از مـتن برداشـت میبه

ایـن  ٦انجامـد.گراسـت و بـه نسـبیت در فهـم میهرمنوتیـک مـدرن (هرمنوتیـک فلسـفی) ذهنیت
تمرکز نه بر ماهیت فهم که روي ماهیت متعلـق فهـم اسـت و بـا  شناسیدرحالی است که در نشانه

بینـد و بـا ابـزار و واقع میناظر به اي دوّالمثابهاي، متن را بهشناس الیهتوجه به فرایند داللت نشانه
شناسـی رو نشانهازایـن سـازد؛می ي درونی آن را آشکارهاشناختی زوایاي پنهان و الیهقواعد نشانه

البته این بدان معنـا نیسـت  .)53-52، ص1389نیا، گراست (قائمیدرمقابل هرمنوتیک مدرن عینیت
گیـرد؛ زیـرا رابطـۀ معـارف شناسی نقش خواننده را در خوانش و تفسیر مـتن نادیـده مـیکه نشانه

بخشی است و خواننده در پرتوي اسـتنطاق مـتن و پرسـش مبتنـی بـر خواننده با متن رابطۀ فعلیت
  ان).(هم رساندهاي متن را به فعلیت میها و قابلیتاستعداد ،معارف خود

 وهـا فرضپیش کمـک بـه و اسـتنطاق بـا بایـد مفسـر هاي مـتن،هرمنـوتیکی الیـه خوانش اگر در
 مفسـر اي،الیهشناسی نشانه بپردازد، در هاي مختلف آنمتون و استخراج الیه تفسیر به خود يهافهمپیش



   ۳۹ ينامتنيو ب يمتندرونم با توجه به روابط يات قرآن کريآ ياهيال يشناسنشانه

بـه  بپـردازد؛ متـونمطالعـۀ  بـه گرفته، سپس فرا است الزم متون تفسیر براي که ثابتی نخست باید مبادي
است و براساس قواعـد  مندروش و عقالنی اي،الیهشناسی نشانه هاي مختلف درهمین دلیل، کشف الیه

  رد. یگیم مخصوص به خود انجام

  متني)نصي با کمک روابط برونهاي برونتعدد سطوح داللي (کشف اليه. ۲

اسـت کـه بـا رجـوع بـه  یدرونـ یتیفعـال ا فهـم نـص، صـرفاًیـشود که آین پرسش همواره مطرح میا
موجـود  ةدیـچیو کشف روابط پ ینیو جانش ینینشهم يموجود در متن و توجه به محورها يهارمزگان

ر کنـد و ارتبـاط یز سـیـرون از نـص نیب يد در فضایفهم نص با يا نه، مفسر برایابد؟ یان یات پایان آیم
  رد؟یگر متون را با نص در نظر بگید

 يبلکـه مفسـر بـرا ،سـتین یت درونیک فعالی، فهم نص تنها ياهیال یشناسنشانهداران نظر طرف از
 ؛ر کنـدیز سـیـرون از نـص نیـب يو در فضـا زدپـردابز یـن یرونیب يهاتیفعال يسرکید به یفهم نص با

، ی، علمـیفلسف يهاز دارد: داللتین ی، سطوح مختلف داللینص عالوه بر طبقات مختلف دالل ،نیبنابرا
نـص،  نظـرن یـتعلـق دارنـد و از ا یها به سطح خاصن نوع داللتیاز ا کیهرو...  یی، روایکالم، یفقه

  دارد.  یسطوح مختلف دالل
 کـالم، فلسـفه، تنهانـه کـریم، قـرآن نص فهم در ايالیهشناسی نشانه درحقیقت، با کاربرد

 روشـن نص فهم در آنها از هریک جایگاه بلکه روند،نمی کنار قرآن فهم در... و علوم عرفان،
بـاره در ایـنفوکـو شـوند. نگریسـته و بررسـی می جـامع چـارچوبی در آنهـا همۀ شود ومی
وضوح روشن نیست؛ وراي عنوان، سـطرهاي نخسـتین و نقطـۀ حد کتاب هرگز به«نویسد: می

اش، کتاب در درون نظامی از ارجاعات به بندي درونی شکل خودانگیختهپایانی، وراي ترکیب
» اياي است در دل شـبکههاي دیگر گرفتار است و گرههاي دیگر، جملههاي دیگر، متنکتاب

ترین وظایف مفسر، تعیین رابطۀ نـص )؛ به همین سبب یکی از مهم161، ص1383(سجودي، 
  قرآن با دیگر متون است.

ون از نـص اي در فضـاي بیـرنصی، خواننده بایـد تـا انـدازههاي برونبنابراین، براي کشف الیه
هـاي مختلـف، از هـر مـتن مـرتبط بـا نیز سیر کند و با کمک روابط بینامتنی و اسـتمداد از رمزگان

بخشی به استعدادهاي آن کمک بگیرد. سپس براي اینکه از دسـتاوردهاي حرکـت نص براي فعلیت
ترتیـب، نص نیز توجه کنـد؛ بـدین در بیرون از فضاي نص اطمینان خاطر یابد، باید به روابط درون

  .  رسداستعدادهاي متن شکوفا شده، به فعلیت می

۴۰     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

چراکـه هـر  ؛سـتین آنهـابودن  ضابطهیب يمعنامتن، هرگز به يد برایجد يهاداللتگیري شکلالبته 
خـوش نشـان  يرو یشـود. مـتن تنهـا بـه معـارفیم نمینص قرآن کر ازجمله ی،مهمان هر نص یمعرفت

 ؛ت برسـاندیـنص را بـه فعل يتواند استعدادهایهم نم یبا آن دارند. هر معرفت ياژهیدهد که تناسب ویم
بقـا  ۀادامـ یکـیم) ینص قـرآن کـر شوند (مخصوصاًیمتن وارد م يبسا از هزاران معرفت که در فضاچه

  ست.یضابطه نیاما ب ،ار دشوار استیات و بقا بسین ادامه حیافتن ضوابط ایابد. ین
قائـل  یتیمحدود آنها يتوان برایر فراوان است و نمیدر تفس ینامتنیروابط ب يهااما کارکردها و نقش

ر قـرآن اکتفـا یاز تفسـ يادر ادامه تنها به ذکر نمونهرو، دست داد؛ از همینبه آنهااز  یا فهرست کاملیشد 
  :اندهپرداخت ینامتنیروابط ب یکه مفسران در آن به بررس شودمی

ود پنهـان معنـا را آشـکار یـ، قینـامتنیتوان با کمک روابط بیم ی، گاهینصبرون يهاهیکشف ال يبرا
ن مـوارد، متـون یـاز ا یکیداشته باشند.  ين کارکردیتوانند چنیکه ماند یمتون ازجمله ینمود. متون علم

 فِیهَـا لْقَینَـاأوَ مَدَدْنَاهَا رْضَأوَالْ«مفسران قرار گرفته است: کانون توجه ر، یز یۀر آیاست که در تفس ینجوم
  ).7 :(ق »بَهِیج زَوْجِ کلِّ مِن فِیهَا نبَتْنَاأوَ رَوَاسىَ

دادن و گسـترانیدن اسـت  بسـط» مـد«انـد کـه معنـاي برخی مفسران به این نکتـه اشـاره کرده
). هنگام نزول آیه، مشکلی در فهـم آن بـراي عقـول مـردم عصـر 340، ص18ج ،1417(طباطبایی، 

نزول وجود نداشت، اما با پیشرفت علم و اثبات کروي بودن زمین، برخی آیۀ یادشده را با علـم در 
)؛ زیرا بسط زمین، بر مسطح بودن آن داللت دارد. در 277، ص9، ج1371 تعارض دانستند (میبدي،

صورت مطلق مبسوط و مسطح اسـت و ند که مراد آیه این نیست که زمین بهاحل این تعارض گفته
بینیـد، یعنـی کروي نیست، بلکه مراد خداوند این است که در هر مکانی از زمین، آن را مبسوط می

تنها بـا علـم در بینـد کـه ایـن حقیقـت، نـهشخص در هر مکانی از زمین بایستد، آن را مسـطح می
خوان است. اگر زمین، مربع مکعب یـا بودن زمین، سازگار و هم با کرويتعارض نیست، بلکه تنها 

برابـر دیـد مـا  آمد. خالصه، براي اینکه زمـین درچندوجهی بود، در همۀ مناطق مسطح به نظر نمی
بودن زمـین نیـز،  طور ضمنی بر کروياساس، آیه بهمبسوط و مسطح باشد، باید کروي باشد. براین

  ).326، ص13ج ،1415 داللت دارد (آلوسی،
شود (علم نجوم) آشکار می اي و توجه به روابط بینامتنیشناسی الیهبنابراین با کمک نشانه

  مـراد اسـت و ایـن نکتـه تنهـا بـا» منـاطق مختلـف زمـین«که آیه قیود پنهان دارد و در اصل 
  .خوانی داردهمبودن زمین  کروي



   ۴۱ ينامتنيو ب يمتندرونم با توجه به روابط يات قرآن کريآ ياهيال يشناسنشانه

  يشناختدانش 
متنی و چه ها (چه درونتواند به رمزگانمطرح کرد که انسان چگونه میتوان این بحث را اکنون می

هاي حاکم بر آنها راه یابد؟ یا به دیگر بیان، امکانات رمزي آنها را بازشناسد و در متنی) و نظامبرون
  ؟ کار گیردهاي مختلف متن، آنها را بهفهم الیه

بـا مربـوط کـه  یشناختکه خواننده به دانش یا زمانز اعتقاد بر آن است که تین ياهیال یشناسدر نشانه
کنـد، مجهـز نباشـد، یم یکـه در مـتن تجلـ یموجود در سطح زبـان و رمزگـان يهاان رمزگانیتعامل م

ا دانـش را کسـب یـن اطـالع یـد ایابد. مخاطب بایح و مناسب با متن راه یصح يهاافتیتواند به درینم
کنـد ینمـ یز، به او کمک چنـدانیبودن به رمزگان زبان متن ن مجهز یحت ،صورتنیا ریغ در ؛کرده باشد

موجـود  يهارمزگان براساسمتن، که  یدرون يهاهیدر کشف ال مثالً ٧؛)197- 198، ص1383، ي(سجود
 و سـتین سـانکی افراد، همه يبرا هاهیال ۀهم فهم ، زیراندامتفاوت گریکدی با رد، افرادیگیدر آن انجام م

 افـراد انیـم در نـص، یدرونـ يهاهیـال کشـف افـراد، یدرونـ ياستعدادها و حاالت و تیظرف به بسته
 لیـذ »قْفالُهـاأ قُلُـوبٍ عَلى مْأ« ۀجمل ریتفس در چنانچه. طلبدیم یخاص ییتوانا و است متفاوت مختلف،

 بـراى«: اسـت نقل شده نیچن صادق امام از) 24:محمد( »قْفَالُهَاأ قُلُوبٍ عَلىَ مْأ الْقُرْءَانَ یتَدَبَّرُونَ فَلَاأ« ۀیآ
 خـاطرهبـ( را اىبنـده بخواهـد هرگـاه خداونـد و) است آن در نفوذ راه( که ىیهاگوش و است قلبى تو

 هـاىگـوش بـر بخواهـد نیا از ریغ که هنگامى و د،یگشامى را او قلب هاىگوش کند، تیهدا) شیتقوا
 عَلـى مْأ« اسـت خداونـد سخن ىامعن نیا و شد، نخواهد اصالح هرگز که اىگونهبه نهد،مى مهر قلبش
  .)41ص ،5ج ،1415(عروسی حویزي،  »اقْفالُهأ قُلُوبٍ

 آنچـه زیـن وشـود تعبیـر می آنهـا رینظـا و تقوا صالح، عمل مان،یا اخالص،به  مفسر طیشرا از آنچه
عنوان واردات قلبـی، الهامـات، شـهود عرفـانی در منابع تفسیر به یقرآن علوم دانشمندان و مفسران یبرخ
 آن یدرونـ يهاهیـال یعنـی مـتن از بخـش نیا به یابیراه مقدمات وها نهیزم ط،یشرا ،کنندمی مطرحو... 

  .  دیآیم شماربه
گیـرد، تـا زمـانی متنی، انجام میبرون روابط کمک نیز، که با نصیبرون يهامنظور کشف الیهبه

هـاي صـحیح و توانـد بـه دریافتهاي مرتبط با متن آشـنا نباشـد، نمیرمزگان که خواننده با دیگر
مناسب با متن راه یابد؛ براي نمونه، مفسري که با متـون فلسـفی آشـنا نیسـت، هـر انـدازه هـم بـه 

هـاي فلسـفی آیـات دسـت یابـد. تواند بـه لـوازم و داللتنصی توجه کند، هرگز نمیروابط درون
شوند و هرقدر آشنایی مفسـر بـا آنهـا در فضاي متون مختلف شکوفا میهاي گوناگون نص داللت

  .هاي بینامتنی نص دست یابدآید که به داللتهمان اندازه امکان این کار فراهم میبیشتر باشد، به
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ح مـراد ی) و اسـتنباط صـحیرونیو چه ب ی(چه درون یمختلف کالم اله يهاهیال ، براي کشفنیبنابرا
) یعلمـ يهايو چـه توانمنـد یروحـ يهاي(چـه توانمنـد الزم یشـناختد از دانشیـخداوند، مفسر با

 دسـت آورده برطبق قواعـد آن بـرا ر قرآن یتفس يالزم برا يتا بتواند در پرتو آن، توانمند اشدبرخوردار ب
از دانشـمندان  ياریاسـت کـه بسـاي انـدازهتا  یشناختبا دانش ییت آشنای). اهم318، ص1385، ییبابا(

ن موضـوع یـر خـود بـه ایتفاسـ ۀمفسـران در مقدمـ بیشـترز یـو ن ی، زرکشـیوطیهمانند س یعلوم قرآن
و  یشـناخت يهـان دانشیاز ا يمندک به فراخور تبحر و تخصص خود، ضرورت بهرهیو هر اندپرداخته

  .اندهبحث و تذکر قرار داد کانونک را یت و نقش هریز کمین
 توسـط دوسـویه تعـاملی در رمزگـان يهـانظام این نکته نیـز اشـاره کـرد کـهدر پایان باید به 

 سـجودي،( کننـدمی کمک دانش نیز، آن گسترش و بسط به خود و یابندمی گسترش شناختیدانش
 اصـول و درایه و رجال علم از که مفسري است ممکن کریم، قرآن تفسیر در مثالً ؛)198ص ،1383
 و گیـرد را ندارد، بهـره الزم شرایط داللت، یا سند ضعف دلیلبه که روایتیاز  خطابه ندارد، آگاهی

 منبـع از مفسـر نادرسـت اسـتفادة بارهاین در. پندارد آیه تفسیر را آیه از نادرست فهمی آن براساس
 شـدن مشـخص دیگر،ازسـوي اسـت؛ مفسر الزم شناختیدانش از وي آگاهی عدم معلول روایات،

 منابع از یکی معتبر روایات مثالً اگر دارد؛ تأثیر مفسر نیاز مورد شناختیدانش تعیین در تفسیر منابع
 مفـاد یـا اعتبـار شـناخت در کـه علـومی آیـد، شماربه مفسر نیاز مورد رمزگانی يهانظام و تفسیر

مفسـر گیرند و می قرار مفسر نیاز مورد علوم قلمرو در درایه علم و رجال علم مانند مؤثرند روایات
  .برداري بهتر از روایات، باید این علوم را فراگیردمنظور بهرهبه

  يريگجهينت
شناسـی خاصـی هاي متعدد طـولی و عرضـی بسـیاري دارد کـه کشـف آنهـا، روشکریم الیهقرآن 

شناسـی هاي پژوهش، حاکی از آن اسـت کـه مطالعـۀ قـرآن کـریم بـا رویکـرد نشانهطلبد. یافتهمی
هاي داللی متعددي برخوردار است که هم سـازمان درونـی دهد قرآن کریم از الیهاي، نشان میالیه

 روابــط بـه توجــه بـا و مــتن درون در صـرفاً آن، درونــی دارنـد و هــم سـازمان بیرونــی. سـازمان
 يهـارمزگان جانشـینی و نشـینیهم روابـط به توجه وها داللت تشابکِ ازجمله مختلف متنیدرون

  .گیرندمی شکل متن در موجود
هـاي مختلـف، هـا و رمزگانسازمان بیرونی آن با کمک روابط بینامتنی میان نـص و دیگـر متن

عرضـی بـا  ۀشـود کـه در رابطـها و سطوح مختلف معنایی دیگـري هـم بـراي آن پیـدا میداللت
یـابی بـه ایـن سـازند. بـراي راهیکدیگر قرار دارد و استعدادهاي نهفته موجود در آن را آشـکار می



   ۴۳ ينامتنيو ب يمتندرونم با توجه به روابط يات قرآن کريآ ياهيال يشناسنشانه

شـناختی مربـوط، چـه هاي مختلف و کشف امکانات رمزي آنها نیز، مفسـر بایـد بـه دانشرمزگان
هاي علمـی اعـم از آشـنایی بـا دیگـر هاي روحی اعم از تقوا، اخالص و چـه توانمنـديتوانمندي

عنوان ابـزار تعامـل میـان رمزگـان زبـان و متون مرتبط با نص مانند متون علمـی، فلسـفی، کـه بـه
هاي صحیح و مناسب بـا مـتن راه یابـد؛ کند، مجهز باشد تا بتواند به دریافتن تجلی میرمزگان مت

هاي دادن به کثرت داللـت نشـانه توان ضمن پاسخاي میشناسی الیهبنابراین با کمک مباحث نشانه
رسیدن استعدادهاي نص را فـراهم کـرد و  فعلیتهاي متفاوت، ابزار بهنص قرآن کریم در موقعیت

  هاي پنهان آن را آشکار ساخت. لتدال
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   _____________________ ________________________________   هانوشتپی

 یرا برخیز یرفت؛از متن پذ يخواننده را در نحوة قرائت و ر تجاربیر سایتوان تأثیالجمله میت ندارد، اما فین مطلب کلی. البته ا1
کم در نحوة برداشت از آنها ـ دست يریگر چندان تأثیاند که تجارب دحیدر مقصود شفاف و صر يعبارات به قدر یا برخیمتون 
  یین معنا ـ ندارد.رو يهاهیدر ال

ن یـنه است. این زمیدگاه مفسران و دانشمندان علم اصول در ایدمتن، مشابه  یاست که مراتب داللت ين نکته ضروریاشاره به ا. 2
  ن پژوهش است.یش ایطلبد که فراتر از گنجامینه ین زمیرا در ا یقیتطب یموضوع بحث

 درخصوص که است معینی ستم و ظلم آن، از منظور آن، اقیس و یزبان بافت به توجه با اما ،رفته کار به ظلم ةواژ ه،یآ در اگرچه .3
 بـا هرگـز شرك رایز ؛انددانسته »شرك« يمعنا به را آن مفسران). 200ص ،7 ج ،1417،طباطبایی( پوشاندمی را آن و کرده اثر ایمان

 ،يبروسـو ؛207ص ،7 ج ،1345 ،آلوسـی ؛262ص ،3ج تـا،یب کثیر،ابن ؛475ص ،2ج ،تایب ،همان؛ بیضاوي( شودمین جمع مانیا
، یپرسـتن بـتیبنـابرا .)408ص ،3ج ،1412 ،میبـدي ؛167ص ،7ج ،1990،طبري ؛216ص ،3ج ،1400،مغنیه ؛650ص ،1ج ،1306

لُوهُمْ هَـذَا کَبِیـرُهُمْ فَعَلَـهُ بَـلْ قَـالَ«ز قابـل کسـب اسـت: یر نیات زین معنا از آین ایه است. همچنیآ یمطابق يمعنا َ  کَـانُواْ إِن فَسـ
  ).65- 63ء:ای(انب »یَنطِقُونَ هَؤُلَاءِ مَا عَلِمْتَ لَقَدْ رُءُوسِهِمْ عَلىَ نُکِسُواْ الظَّلِمُونَ*ثمَّ نتُمُأ إِنَّکُمْ فَقَالُواْ نفُسِهِمْأ إِلىَ یَنطِقُونَ*فَرَجَعُواْ

 ارتکـاب ،یهواپرسـت ره،یـکب گناهـان نـد از: انـواعاشخص، عبارت يتقوا ۀر است که براساس درجیشامل انواع ز یشرك خف .4
  ي.فکر انحرافات و یاخالق اشتغال به مباحات، گناهان مستحبات، ترك و مکروهات

 حدود و مقامات به کردن واصل و کامالن طریق معرفت، یکی از انواع این غفلت (شدیدترین ظلم)، تجاوزاز نظر عارفان  .5
فوي، شود (مصط تقصیر و قصور او عظمت مقامات معرفى در و او اسماء و صفات شناسایى در که ايگونهالهى است؛ به

  ).66، ص8، ج1360
منزله یـک هنـر یـا فـن و کند و هرمنوتیک را بهکه هرمنوتیک کالسیک (سنتی) از وحدت معنایی متن دفاع میدرحالی. 6

ویژه در قرائت هایدگر و گـادامر ـ بـا دهد، هرمنوتیک فلسفی ـ بهتکنیک در خدمت وصول به این معناي نهایی قرار می
زند و راه را براي پـذیرش هدف تفسیر متن است کنار می» قصد مؤلف«مفسر، این ادعا را که وگوي متن و تأکید بر گفت

هایی از ). البتـه در دوران معاصـر نیـز نحلـه299، ص1380کنـد (واعظـی، تکثرگرایی (پلورالیزم) در این ایده همـوار می
اثر تأکید دارد. از نظر این هرمنوتیک معناي متن، گرا پدید آمده که بر امکان فهم عینی و ثابت و فراتاریخی هرمنوتیک عینی

تواند به این معناي عینی و واقعی دست واقعیتی مستقل از مفسر است؛ و این واقعیت ریشه در قصد مؤلف دارد و مفسر می
از مدافعان ) 1928) و اریک دونالد هرش (متفکر آمریکایی متولد 1890دان معروف ایتالیایی متولد یابد. امیلیو بتی (حقوق

 ).457و  435ـ434گرایی در تفسیر متون هستند (همان، صسرسخت عینی
 نیاز مورد علوم عنوانبه که شناختیدانش نقش گفت: توانمی شناختی،دانش با رمزگان هاينظام بهتر تفاوت جهت تبیین. 7

 ارتباط لحاظ به که است اموري تفسیر، منابع عنوانبه رمزگان هاينظام اما است؛ ابزاري نقش شود،می شناخته تفسیر در مفسر
 محتوایی رمزگان، هاينظام نقش بنابراین. گیرندمی قرار برداريبهره مورد آیات، مفاد ساختن روشن در آن تأثیر و محتوایی

 براي. کندمی استناد بدانها و گیردمی بهره تفسیر در آنها از الزم، شناختیدانش کسب و علوم در تبحر از پس مفسر و است
 که روایات اما نیازند، مورد علوم از و بوده شناختیدانش دارند، ابزاري نقش که) بیان و معانی و نحو و صرف(ادبی  علوم مثال،
  شوند.می محسوب تفسیر جهت رمزگانی هاينظام جزو و آمده شماربه منبع دارند، معرفتی و محتوایی نقش
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  منابع
 .هیالعلم الکتب دار ،روتی، بالعظیم القرآن تفسیر فى المعانى روحق، 1415دمحمود،یس آلوسى،
 ا.یپا ،، کرجساختار و تأویل متن، 1370، بابک، ياحمد
 نشر مرکز. ،، تهرانهاي تصویري تا متناز نشانه، 1371، ـــــ 

 .الفکر دار ،جایب ،العظیم القرآن تفسیر ،تایب ،عمر بن لیر، اسماعیکثابن
  مسلمان. زنان نهضت ،تهران ،قرآن تفسیر در العرفان مخزن، 1361نصرت، دهیس ،ین اصفهانیام

  نشر ثالث. ،، تهرانيزدیروز ای، ترجمه پشناسینشانه، 1387اکو، اومبرتو، 
سـازمان مطالعـه و  ،قـم ،قـرآن شناسی تفسیرروش، 1385 ،یروحـانمجتبی و  یغالمعل، ایکيزیعزو اکبر یعل ،ییبابا

  (سمت). هادانشگاه ین کتب علوم انسانیتدو
 .يانتشارات الهد ، تهران،يد محمدی، ترجمه مجشناسیعناصر نشانهم، 1967بارت، روالن، 

 .ۀیالعثمان مطبعۀ ،جایب ،البیان روح ،ق1306 ي،مصطفو بن یحق لی، اسماعيبرسو
 .العربى التراث اءیاح دار ،روتی، بالتأویل أسرار و التنزیل أنوارق، 1418عمر،  بن ، عبداهللايضاویب

هاي نقش و کارکرد اشتراك معنوي و سیاق در دانش وجوه قرآن و ترجمـه، 1391، نصراهللا، یاعظم و شاملپرچم، 
 .يام علویپ ،، اصفهانفارسی قرآن

 .مهر سوره تهران، پارسا، يمهد ترجمه ،شناسینشانه مبانی، 1387ل، یدان چندلر،
  هرمس. ،، تهرانيصفو، ترجمه کوروش شناسی عمومیدوره زبان، 1378نان، یدوسوسور، فرد

 پرسش. ن،، ترجمه قهرمان ظفر، آباداشناسیدرآمدي بر نشانه، 1380، ينه سن، آنه مارید
  تهران: قصه. چ دوم، ،شناسی کاربردينشانه ،1383 ، فرزان،يسجود

 .ینشر علم ، ترجمه محسن نوبخت، تهران،شناسینشانه بر درآمدي ها:نشانه، 1391اك، تامس آلبرت، یبیس
 لف.ؤم ،، قمبالقرآن القرآن تفسیر فى البالغق، 1419 ،یتهران یصادق
  سوره مهر. ،، تهراندرآمدي بر معناشناسی، 1378، کورش، يصفو

 .یدفتر انتشارات اسالم ،، تهرانالمیزان فی تفسیر القرآن، ق1417ن، یمحمدحسسید، ییطباطبا
  .یدفتر انتشارات اسالم ،تهران، قرآن در اسالمتا، ی، بـــــ 

 اسالم. ،تهران ،نآالقر تفسیر فى البیان اطیب، 1378ن، یدعبدالحسیب، سیط
 .المعرفه دار ،روتیب ،القرآن تفسیر فى البیان جامع ق،1412 ر،یجر بن محمد ، ابوجعفريطبر

  ان.یلیاسماع ،قم چ چهارم، ،الثقلین نور تفسیرق، 1415،جمعه بن عبدعلى زى،یحو عروسى
 الفکر. دار ،روتی، برسائل االمام الغزالیق، مجموعه 1421حامد، ی، ابیغزال
 .یشه اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و اند ،ر قرآن)، تهرانیو تفس یشناس(نشانه بیولوژي نص، 1389رضا، یا، علینیقائم

۴۶     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

 بـا ثالـث اخوان شعر در تیروا یشناسسبک« ،1391،يطاهراهللا قدرت و نیزاده، غالمحسنیغالمحس و فرزاد ،یمیکر
 .43- 72ص ،24 ش ،فارسی ادبیات و زبان نامهکاوش ،»هانشانه ییروا نقد بر دیکأت

 آگاه. ،، تهراني، ترجمه محمد نبوشناسینشانه، 1380رو، یرو، پیگ
 .مرکز ،انتهر ،نجودایز مپیا ترجمه ،بینامتنیت ،1380،لنآ م،هااگر

 کتاب. نشر مرکز ،تهران، روشن تفسیر ،1380 حسن، مصطفوى،
 .اإلسالمیۀ الکتب دار ،تهران ق،1424 ،الکاشف محمدجواد، ه،یمغن

 ر.یرکبیام ،تهران چ پنجم، ،األبرار عدة و األسرار کشف ،1371سعد، ابى بن احمد نیدالدیبدى، رشیم
 .یشه اسالمیمرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندقم، ، درآمدي بر هرمنوتیک، 1380، احمد، یواعظ

ترجمه سـیدعلی میرعمـادي،  ،شناسی چیست؟نشانهم، 1943یوهانسون، یورگن دینس و الرسن، سوند اریک، 
 ورجاوند. ،تهران
  .هنري حوزة ،تهران صفوي، کوروش هترجم ،مجاز و استعاره هايقطب ،1380رومن،  یاکوبسن،


