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 بخش اول 

 

مقدمات ورود به قرآن 



 

 

 

 

 

 فصل اول 

 طرح موضوع 



 

 (1) تاریخچه مختصر -الف

در قرون اولیه نسل اول متکلمین اسالمی 

بکار از با  دریافت  و  فهم  به  عقل  گیری 

می از  قرآن  پس  اما  )معتزله(  پرداختند 

نشست  عقل  جای  به  نقل  کوتاهی  مدت 

)اشاعره( و نقش عقل کمرنگ شد و تفسیر  

به تأویل غلبه کرد و به تدریج تأویل را 

 نیز مجاز نداستند. 

لفظی معنای  حد  از  فراتر   اشاعره 

رفتند و لذا به دریافت سطحی از متن نمی

متناسب  آن  معنای  به  و  کردند  اکتفا 

 دورانهای مختلف دست پیدا نکردند. 

گرایش به نقل و تفسیر سالهای متمادی 

ادامه داشت و قرآن را که پس از دریافت 

محمد)ص( زمینی و تاریخی شده بود مقدس 

شمردند و اجازه برداشت متناسب شرایط و 

های مختلف را به انسان ندادند در دوران

مند هستند و  که متون عمومًا تاریخصورتی

ولی   قراردارد  قرائت  محور  در  انسان 

گرایش به نقل و تفسیر محوریت انسان را 

به مرور کم رنگ کرد و نگاه تقدس مطلق و 

 حکمی به نگاه عقالنی نسبی غلبه پیدا کرد. 

زم بر  مبتنی  قرآن  تفسیر  بر  ان تالش 

فرهنگ،  گرفتن  نظر  در  بدون  پیامبر 

نیازها و شرایط جامعه و به عبارتی بدون 

در نظر گرفتن افق زمانی و عواملی که به  

ربط دارد به جزم اندیشی   "مفسر"  -  "مؤلف"

و انجماد گرایید و این گرایش نه تنها  

در فهم و دریافت از قرآن بلکه در همه 

 امور زندگی نقش و تسری داشت. 

در روند تاریخ اندیشه که نقش انسان 

می پیدا  محوریت  مرور  معرفت، به  و  کرد 
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بخصوص   جدید  علوم  و  دانایی  سامانه 

رشد بود شناسی در حال  هرمنوتیک و زبان 

مسلمانان کمتر به استفاده از علوم جدید 

می انسانی  علوم  لذا  بخصوص  و  پرداختند 

سنتی  روش همچنان  متن  از  برداشت  های 

مانده بود. اتکاء عمده علمای اسالمی به 

در  تفسیری  و  نقلی  روش  و  عرب  ادبیات 

ها برداشت از متن و تسری آن به همه دوران

فهم از   منجر به دور کردن عقل از مدار

متون شده و این امر باعث شده بود که 

متن به صورت مقدس و معجزه در آید که به  

می فرستاده  خاصی  فراسو  عده  و  شود 

توانایی ارتباط و دریافت از آن را دارند 

دریافت این  مطلق و  حکم  صورت  به  را  ها 

انسان میبرای  آن  ها  رعایت  که  آورند 

 الزامی و اجباری است. 

حقیقت "،  "مقدس"صورت امر  لذا متن به  

 "حکمی"و اجرای اجباری آن به صورت    "مجرد

خشونت"و   رشد   " حالت  موازات  به  درآمد 

انسان، ایجاد سامانه دانایی، علوم مدرن  

تأویل هرمنوتیکی  مدرن  انسان  به  و  گر 

عنوان فاعل شناسا محور قرار گرفت و روند 

و سپس به    "عقل گرانی"به  "سازیاسطوره"

گرایش پیدا کرد. در این    "اییگراراده"

و  ادبیات  فقط  متون  برداشت  جهت  شرایط 

صرف و نحو کافی نبود بلکه نیاز به علم 

لغت )فیلولوژی(، تاریخی  شناسی 

شناسی، گفتمان و نحوه رؤایت توسط  زبان

توان گفت به جای انسان مدرن بود. لذا می

اراده"روند   و  عقل  با    "اسطوره، 

تقدس، حقیقت و  "د  گرائی همچنان روننسبی

شود. گرایی درک واجرا میبا مطلق   "خشونت
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انسان آزاد، برابر طلب و عدالت خواه به 

عنوان فاعل شناسا هیچ نقش و جایگاهی در 

این   وقتی  بخصوص  ندارد  سننتی  تفسیر 

کرده است  تفسیر سرشت ایدئولوژیک پیدا می

زیان بارتر شده است. تفاسیر سنتی عمومَا 

ق زمانه و مسائل روز بوده به دور از اف

های و دائمًا در چالش حل معضالت و ناهمگونی

برداشت از متن که در اثر تغییر شرایط و 

شده ایجاد  زمانی  و  افق  ناتوان  است، 

های اخیر  گرایانه بوده است. در دههتوجیه

بعضی از مفسران و روشنفکران دینی که با 

شده آشنا  مدرن  علوم  و  قصد زندگی  اند 

اند با توسل به علم مسائل متن را هداشت

روش   این  ولی  دهند  اثبات "توضیح 

قابلیت بازخوانی را به صورت    "گرایانه

مستمر نداشت اگر چه آغاز خوبی بود. نگرش 

کردن  سازگار  در  سعی  بیشتر  گرا  اثبات 

امور دینی با علوم روز را داشت و سپس 

روشنکفرانی به بازخوانی اثبات گرایانه 

ا سایر  پرداختند)از  دینی  به  2مور   .)

مرور علما و روشنفکران سعی در عبور از 

انسان "روش اثبات گرا و گرایش به روش  

پیدا کردند و به نقش انسان و ورود   "گرا

او به مبارزه اجتماعی بهاء دادند و تالش 

روابط  به  را  اجتماعی  قوانین  کردند 

به   جریانات  این  دهند.  تسری  انسانی 

بینی و ایدئولوژی ی، جهانشناستبیین جهان

و  مدرن  علوم  از  همچنین  ولی  پرداختند 

شناسی مدرن شناسی و انسانهرمنوتیک، زبان

در  مهمی  تغییر  چه  اگر  بودندو  دور  به 

روش تفسیر سنتی ایجاد کردند ولی قادر 

به  انسان  حاکمیت  و  چارچوب  تغییر  به 
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 (.3عنوان فاعل شناسا نشدند )

اثبات گرا و   پس از دوران تفسیر سنتی،

گرا جهشی در تفسیر گرایش به دوران انسان

و تأویل پیدا شد ولی تأویل متناسب افق 

شناسی زمانی در سامانه دانایی و معرفت

دینی   اندیشان  نو  و  ایرانی  مسلمانان 

رواج پیدا نکرد. اگر چه نواندیشان آشنا 

به فلسفه و فلسفه علم در این دوره زیاد 

از بکارگیری سایر   شدند ولی هنوز تلفیقی

زبان مختلف  ابعاد  در  شناسی، علوم 

شناسی گفتمان، روایت، هرمنوتیک و انسان

است.   مدرن برای دریافت متن صورت نگرفته

و   هرمنوتیک  بکارگیری  به  تأسی  اخیرًا 

زبان در دریافت از متن و قرائت از جهان 

( و این حرکت چند ویژگی 4شروع شده است )

 دارد:

 گسست با دوره تفسیر قبلی  -1

 ی دانائی بعدی گسست با دوره -2

فاصله بحث جدید با مباحث قبلی زیاد  

بود و تحلیلی از عدم کارآئی تفسیر سننتی 

انسان  یا  گرایانه  اثبات  تفاسیر  یا 

یابی آنها ارائه  گرایانه محدود و ریشه

نشده بود و صرفًا عملکرد حکومت دینی به 

ی ضرورت انتقال صورت ملموس و عمومی برا

 به روش جدید ذکر شده است.

پس طرح مباحث جدید ورود به متن جهت 

ای بازخوانی جدید و طرح علوم میان رشته

ولی  است  نگرفته  صورت  ضرورت  عنوان  به 

های تغییر بعدی  های قبلی پایهقطعًا بحث

 خواهد بود.

در اروپا   16این مسیر در اوایل قرن  
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پروتستان و  شد  اوشروع  علیه  های  لیه 

های های جدید و روشکلیسای کاتولیک بحث

جدید جهت باز خوانی متن را با شالیرماخر 

هایدگر،  سپس  و  کردند  شروع  دیلتای  و 

گادامر، نیچه، فروید، مارکس، پل ریکور، 

به   تا  دادند  ادامه  هابرماس  بتی، 

فور،  لوسین  نظیر  رادیکال  اندیشمندان 

ر، ژاک فرنان بوودل، ژاک الکان، میشل فوک

 دریدا، پیربوردیو و غیره رسید. 

علیه  پروتستانها  مبارزه  آغاز  در 

تجارت  کاتولیک کالون  و  لوتر  توسط  ها 

خوبی بدست آمد بخصوص کالون درحدود سال 

اصالحی   1560 نگرش  از  تاسی  با  سوئد  در 

جدید به حکومت اجرائی رسید ولی در همان 

همه   بازخوانی  عدم  بعلت  حرکت  ابتدای 

م آن  جانبه  شرایط  متناسب  )البته  تن 

 زمان( یک حکومت مذهبی مطلقه ایجاد کرد.

به مرور معرفت شناسی و سامانه دانائی 

شناسی تاریخمند، جدید با تأسی از زبان

شناسی مدرن و بکارگیری هرمنوتیک، انسان

دروازه تبارشناسانه  به روش  عظیمی  های 

بازکرده انسان  ایجاد  سوی  با  و  اند 

دید به انسان به عنوان سوژه های جگفتمان

 "معرفت  -قدرت"قدرت عظیمی داده و رابطه  

به افزایش دانش و شکوفایی مستمر انسان 

در پی دورانی منجر و دستیابی به تأویل پی

 شده است.

 مشکل اصلی-ب

هر متنی دارای یک نظام معنایی است که 

به  خاص  ومکان  شرایط  یک  در  آن  گفتمان 

در   گفتمان  و  زبان  وارائه قالب  آمده 

 شود.می
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شکل تاریخی  روند  ابتدا در  زبان  گیری 

زبان  زبان ساختار  و  قالب  به  شناسان 

اصالت دارند وبعدها به تدریج به معنا 

ها گرایش پیدا کردند در طول زمان انسان

الفاظی را برای مسائلی در نظر گرفته و 

نشانه نظام  قراردادی یک  صورت  به  سازی 

می )دال  شکل   "معنا" مدلول(    -گیرد. 

داللت بر آگاهی دارد.   "لفظ"آگاهی است و  

ی دال شناسان از رابطه( به مرور زبان5)

فعل "سازی گذر کرده و به  مدلول و نشانه   –

گیری زبان  رسیدند. ارتباط و شکل  "گفتاری

انسان گفتاری  فعل  و  کنش  اثر  ها در 

باشد. در نظام فقها در ایران زبان در می

دال   نظام  نشانه  –حد  نظام  و  آی مدلول 

است. قوانین زبانی مفاهیم )معنایی( را  

کند و گاهًا این داللت مستقیم قابل داللت می

در  های طبیعی عمومًا  دریافت نیست. نشانه

های ها یکسان است ولی نشانهمیان انسان

تواند در نقاط مختلف جهان  قراردادی می

فرق کند ولی بسیاری مفاهیم چند الیه است 

ها و محلهای مختلف معنای اصلی که زبان

 دهد.را نمی

شناسی وارد بحث فعل گفتاری وقتی زبان

اثر  می در  که  عواملی  تمام   "کنش"شود 

نقش دارند   گیری زبانشود در شکلمترتب می

و جهت دریافت معنی باید آنها را در نظر 

محیط، گوینده و نویسنده،   –گرفت. زیست  

شنونده و خواننده، محتوا و معنی، قواعد 

تکنیکی )بازی زبانی(، ابزار و تکنولوژی 

ایی که ارتباط و فعل در آن اتفاق و زمینه

شکلمی در  که  هستند  عواملی  گیری افتد 

ش دارند. به عبارت دیگر سخن گفتن زبان نق
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ها یک فعالیت است که در اثر ارتباط انسان

محیط   – ها در یک زیست  با خود یا پدیده

  ممکنات و نیاز به یک تجربه مشترک شکل

گویند گیرد. به همین دلیل است که میمی

انسان چیزی جز ارتباط و زبان نیست. قرآن 

است که توسط محمد)ص( فهم و دریافت شده  

سال زمینی شده است و در   23و در طول  

محیط ممکنات اعراب بدوی   –شرایط زیست  

زمان خود به قالب زبان پیامبر جاری و  

در تعامل با مخاطبین به صورت یک گفتمان 

در آمده است. قرائت انسان باید متناسب 

همه این عوامل صورت پذیرد و بکارگیری 

و   ها معناها و معنایی در شرایطدریافت

ادوار مختلف متناسب علوم روز خواهد بود 

نسبی   هاو لذا باید پذیرفت که این دریافت 

 نیز هستند )واژه کتاب(.

دال   را  زبان  فقها  حوزوی  نظام   –در 

گیرند و مدلول به روش ارسطویی بکار می 

لذا در ابتدای دوران زبان شناسی هستند 

و قادر به دریافت معنی متن با توجه به 

محیط وافق   –مفسر، زیست    –ؤلف  شرایط م

 زبانی نیستند.

زبان در سطح اجتماع تبدیل به گفتمان 

گیرد و شود و نظام گفتمان شکل میسازی می

قرار   رخدادها  بروز  در  دائمٌا  انسان 

آفریند و هر پذیرد و میگیرد و نقش میمی

گفتمانی در حدی یا دوره زمانی کاربرد 

غالب گفتمان  به  بسا  چه  و  تبدیل   دارد 

شود. نظام روایت این گفتمانها را روایت 

به می باید  متن  دریافت  جهت  لذا  و  کند 

شناسی، گفتمان و ساختار روایت نیز  زبان



   21  طرح موضوع    –فصل اول 

 

ابزار   فقط  ونحو  صرف  علم  پرداخت. 

بکارگیری زبان است و دریافت معنا توسط 

 صرف و نحو اصالً کافی نیست . 

از دید هرمنوتیکی شالیرمالخر، دیلتای، 

دگر، گادامر و سایرین تحوالت عظیمی  های

نحوه بوجود در  انسانی  تجربه  و  فهم  ی 

آوردند و وینگنشتاین با اصالت به معنا 

و طرح بازی زبانی این روند را کاملتر 

 کرد. 

سامانه تجلی رشد  و  انسان  دانایی  ی 

و  شناسا  فاعل  و  سوژه  عنوان  به  انسان 

گذار از زبان اسطوره به نظام عقالنی و  

های ی انسانی و انواع ارادهبه اراده  سپس

باعث  هدف  و  معرفت  قدرت،  به  معطوف 

 گیری انسان مدرن شده است. شکل

و  قرائت  سنتی  نظام  در  صورتیکه  در 

دریافت از متون فقط به ادبیات عرب که  

ابتدایی از  دریافت یکی  ابزار  ترین 

میمی توجه  انسان  باشد  محوریت  و  کنند 

د و متخصصان فقهی  تقریبًا جایگاهی ندار

مدعی هستند که احکام را از فراسو دریافت 

ابالغ  انسان  به  مطلق  حکم  صورت  به  و 

و می مطلق  حقیقت  مقدس،  حالت  که  کنند 

 اجبار برای اجرا دارد.

و  علوم  این  از  حوزوی  علمای  دوری 

همچنین تجرد اندیشی به مفهوم نگاه مجرد 

به متن در یک زمان خاص و تسری آن به 

ی ادوار باعث شده است  حکم به همهصورت  

ها را چه در امکان حل تناقضات و دوگانگی

 زمان نزول و چه بعد از آن پیدا نکنند. 

علت  به  تناقضات  حل  از  توانایی  عدم 

سیستم تفکر حوزه است که تا اصالح ساختاری 



                            روش مدرن خوانش قرآن    22

و  تناقضات  این  حل  قادربه  نکند  پیدا 

جامعه  انسانی  نیازهای  به  پاسخگوئی 

حل نیست.   درصدد  تنها  نه  فقها  بعالوه 

نیامده بر  اصولی  روش  به  اند تناقضات 

بلکه در مواجهه به آنها متوسل به نگرش 

ناقص یا انحرافی و به اصول ناسخ و منسوخ 

اند و لذا با و یا محکم و متشابه شده

نتوانستهبرداشت جامع  غیر  اند های 

تناقضات را حل نمایند و در بسیاری موارد 

 اند.وجیه نیز زدهدست به ت

وقتی کتاب همچنان یک امر مقدس فراسویی 

تلقی شود و وقتی انسان با تناقضات روبرو 

شود و توانایی بکارگیری آنرا ندارد  می

پندارد که شود زیرا میمجبور به توجیه می

کتاب معجزه، مقدس و مطلق است و همواره 

به همین شکل در همه ادوار به صورت حکمی 

باشد و لذا باید به نحوی  میقابل اجرا  

ها را توجیه تا شاید سازگار شود. برداشت

شوند ها مجبور یا قانع میدر نهایت انسان

 ها را بپذیرند. که این برداشت

 " متشابه"و    "نسخ"درک ناقص و محدود از  

نیز مزید بر علت شده است و نگاه محدود 

و استفاده خاص جهت حل تناقضات از این  

باواژه متفاوت ها  اصول  که  است  شده  عث 

قرآنی را نیز نادیده بگیرند. در بسیاری 

موارد در قرآن برای موضوعی واحد احکامی 

شرایط  از  حاکی  که  است  آمده  متفاوت 

محیطی است که مسلمانان   –متفاوت زیست  

اند ولی نظام معنایی که انسان در آن بوده 

آزاد، شونده، برابر طلب، و عدالت خواهی 

شده است . ولی فقها در حل این    است حفظ

و  ساختار  طراحی  جای  به  متفاوت  حاالت 
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سیستم جدید دست به استفاده نادرست از 

 اند. واژه نسخ زده

های محمد)ص( در شرایط گوناگون دریافت

فهم شده است و تفاوت احکام ناشی از این 

توان از این موارد امر است. بعالوه نمی

ای همه دوران احکامی جاودانه و مقدس بر

 ساخت .

این ساختار و سیستم فکری در همه امور 

مانند نگرش به وحی، خدا، انسان، قیامت، 

حقیقت، خطا و گناه، زندگی و غیره تسری 

پیدا کرده است و یک نظام معنایی مجرد، 

خشک و مطلق ایجاد کرده است که انسان و 

زندگی نه تنها نقشی در آن ندارند بلکه 

رآیند شدن و شوندگی باید بدون آزادی و ف

دستورات و احکام را با ترس و بدون لذت 

نگرش  این  با  نمایند.  اجرا  سرخوشی  و 

خواندن قرآن نه تنها لذت بخش نیست بلکه 

همراه با ترس و احساس گناه است و عبادات 

انسان به    " شوندگی"و احکام به دور از  

صورت مجرد و تکلیفی و حالت اجباری انجام 

کته مهم دیگر دوری فقها از علوم شود. نمی

و معنایی اصلی قرآن و نزدیکی بیشتر به 

پاک،   - احکام و امور دوگانه مانند نجس

حالل و حرام ، خوب و بد، مقدس و نامقدس، 

صورت بایدها زنانه و مردانه و اساسًا به

از  دور  به  و  است  آمده  در  نبایدها  و 

برابری و آزادی انسانها به صورت برتری 

 (.6شود )ها تجویز میاز دوگانه یکی

که   اربعه  منابع  بکارگیری  عقل، "در 

قرآن و  حدیث  متناسب   "اجماع،  نیز  است 

ضرورت و  نیازها  و  حرکت علوم  روز  های 

اند. عقل مورد استفاده فقها عقل  نکرده
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شرعی است و اجماع آنها ایدئولوژیک است 

 و تاریخمند نیست.

 " اجماعکتاب، سنت، عقل و  "منابع اربعه  

شده  دیده  حوزوی  و  سنتی  ساختار  حد  در 

نادیده انگاشته   "علم و زمان"است و نقش  

شده است. عقل و اجماع بدون در نظرگیری 

علم در فرآیند زمان کارآئی ندارد. در 

سیستم سنتی اصالت ایدئولوژیک به امور  

دانش   از  غفلت  تجربه    –باعث  حاصل  که 

بدون شده است و جهان بینی    –انسانی است  

شناسی و عقالنیت بدون نظر به علوم و جهان

انسان به منزله ایستائی در یک دوره است. 

 –معرفت  "در نظام ساختاری مدرن پدیده  

ی بازیگری انسان به عنوان و نحوه  "قدرت

پیدا  بسزائی  و  محوری  نقش  شناسا  فاعل 

 کرده است.

هر متنی سیال است که معانی آن را باید 

با دید انسان گرایانه دید و متن انگاری 

آن در یک زمان مشخص و عدم ارتقاء آن به 

تجارب  دوران و  دستآوردها  و  توسعه  های 

زندگی،  انسان نفی  معنای  به  )کتاب(  ها 

باعث  نهایتًا  و  آنست  پویائی  و  انسان 

ان شود و بلکه به مرگ انسسازی نمیانسان

 شود. منجر می

دوری از تأویل نیز یکی دیگر از مشخصات 

باشد که فقها را قادر به سیستم حوزوی می

کند در پی نمیدریافت دائمی، مستمر و پی

و منظور از تأویل کشف و معنای نهفته در 

 متن است. 

برداشت که  است  طبیعی  و لذا  مجرد  ها 

سطحی نه تنها ناقص بلکه بعضًا موهن شده 

و حتی افراد عادی نیز عدم کارآیی است  
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می احساس  را  نظام آنها  این  در  کنند. 

واساسًا  ندارد  جایگاهی  آموزش  و  تربیت 

دروس  در  اصلی  متن  یک  عنوان  به  قرآن 

 حوزوی جایگاهی ندارد. 

های فکری روشنفکران دینی در قالب نحله

و جریانات متفاوت به طریقی قصد سازگار 

زندگی  امور  با  قرآن  انسان    کردن 

اند. نگرش اثبات گرا با بکارگیری راکرده

اند و در  علم تالش زیادی در این راه کرده 

اروپا  در  امر  این  نیز  رنسانس  دوران 

گراها  اثبات  ایران  در  گرفت.  انجام 

عمومًا بدون برخورد و تغییر ساختار سعی 

نگرش  کردند.  دین  و  علم  سازگاری  در 

انه، گرا نیز با نگاهی هستی شناسانسان

گرایانه و تاریخی به طور فرآیندی انسان

اند و اثرات بسزائی به قرآن نگاه کرده

ای با در نظر گیری جهان اند عدهخلق کرده

بینی سعی در تغییر سیستم شناسی و جهان 

شناسی و نگرش به دین کردند ولی با زبان

 علوم مدرن هرمنوتیکی آشنایی نداشتند.

ینی نیز با نحلة دیگری از روشنفکران د

با  قرآن  کردن  سازگار  و  زدائی  تقدسی 

 اند. شرایط باروش تقلیل متن تالش کرده

تقدس زدائی و ارائه سیستم جدید باید 

مردم   شود  باعث  شودکه  ارائه  باروشی 

راقادر به درک و دریافت و بکارگیری آنها 

اینکه  نه  نماید  متن  فهم  و  دریافت  در 

عنا و مردم دین گریز را مبرا از نظام م

سازی نیز  ارزش زندگی نماید. روند تقلیل

طرح  نظامی  اگر  ولی  دارد  وجود  همواره 

شود که مردم را قادر به دریافت و فهم 

سازی مستمر نخواهد نماید نیازی به تقلیل
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از  فردی  هر  یا  روشنفکر  وظیفه  بود. 

تنیده اجتماع به عنوان سطحی از شبکه بهم

مناسب و قدرت ایجاد شرایط    –نظام معرفت  

آگاهی جهت آزادی انسان به عنوان فاعل 

یک  در  انسان  بردن  است.  سوژه  و  شناسا 

نظام دینی و تقلیل آن اساسًا متناسب با 

انسان مدرن هرمنوتیکی تاویل گر و علوم 

که  است  دلیل  همین  به  نیست.  مدرن 

ولی   پیشتاز  فکر  در  دینی  روشنفکران 

درعمل و رفتار هنوز تکلیف مدار هستند. 

ه تناسب توسعه کنش ارتباطی، عقالنیت و ب

دینی   تکلیفی  امور  مدرن  انسان  اراده 

اند و به سبک مجرد هنوز بازخوانی نشده

هنوز  است.  جاری  آنها  زندگی  روش  در 

آنها  حوزه روزمره  زندگی  در  زیادی  های 

تابع تفسیر سنتی از دین است. بنابراین 

رها   و  آزاد  باید  ابتدا  دینی  روشنفکر 

بتواند بصورت هرمنوتیکی به دین شود تا  

نگاه کند و نقش خود را خود تعیین کند. 

 های دینی تاکنون:لذا تفاسیر و برداشت

 اند. باعث کاهش درد انسان نشده -1

کارآیی نداشته و وارد زندگی انسان  -2

شوند و نیز اگر نقش پیدا کنند نمی

مانند امور سنتی متداول هستند و 

 اند. بازخوانی نشده

حجیم، سنگین، سطحی و مجرد شکل دین   -3

داده است که پاکسازی و بازسازی آن 

 کند. تری طلب میکار عظیم

به  -4 دین  از  ترس  و  گناهکار  انسان 
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معنای  و  زندگی  از  بردن  لذت  جای 

 زندگی تربیت کرده است. 

مطلق اندیشی و تمامیت نگری آنرا  -5

 نیاز از سایر علوم کرده است.بی

نفی  قصد  اینجا  در  تمامی   البته 

های سنتی نیست زیرا ها و فعالیتبرداشت

از نظر تاریخی به فرآیند برداشت از  

کند و هر مرحله و حالت در متن کمک می

زندگی انسان بر پایه زندگی و تجربیات 

گذشته است ولی ایستائی طوالنی در این 

ها و دوری از مسیر مدرن جای تأمل نگرش

 دارد.

تمامی   ای فراهم شود کهباید زمینه

ها بتوانند آگاهانه، آزادانه و  انسان

فرهنگی   عرصه  وارد  ارادی   –بطور 

اجتماعی شوند و وظیفه روشنفکران تالش 

 - دانش"و مبارزه برای فراهم کردن شبکه  

که روش برای همگان است. در صورتی  "قدرت

در  انحصار  جاودانه  قصد  دینی  سنتی 

دریافت دین را دارد و روشنفکران دینی 

شناسی، ، زبانور از ساختار ارتباطبه د

گفتمان و روایت و عدم توجه به انسان 

مدرن هرمنوتیکی و تاویل همیشه جاودان 

همة  برای  دارند  دورانی  پی  در  پی 

و انسان سخنران  صورت  به  همواره  ها 

گوینده و به صورت یکطرفه مخاطبین خود 
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رادر عرصه دین نگه دارند و تناقضات 

سازگار نمایند. در را به نحوی بادین  

که انسان باید خود این نقش را  صورتی

فراهم  روشنفکران  نقش  و  بگیرد  بعهده 

قدرت   –کردن زمینه و تقویت شبکه دانش  

 است. 

در این نوشتار سعی شده است به امور 

 زیر پرداخته شود:

 ها ضرورتها و مرزبندی -بخش اول

ها از اسالم در این بخش به انواع نگرش

نحوه نگرش به خدا، وحی، شناخت،   و سپس به

تقدس،  حقیقت،  گناه،  قیامت،  انسان، 

محیط، زندگی و تأویل   –هرمنوتیک، زیست  

های شود مرزبندیشود و سعی میپرداخته می

 جدید جهت دریافت و فهم متن ارائه شود. 

جهت  الزم  ابزار  و  تکنولوژی  به  سپس 

دریافت متن، مقدمات دریافت متن و معیار 

 ها پرداخته خواهد شد.ریافتسنجش د

ساختار ارتباط، زبان، گفتمان و   -بخش دوم

 روایت 

در این بخش ، ارتباط و بنیاد ارتباط، 

نشانهشکل نظام  از  زبان  تا  گیری  سازی 

نظام معنا، زبان و ارتباط، فرآیند فهم، 

اصول فهم، کنش ارتباطی، ساختار روایت و 

 ساختار گفتمان پرداخته خواهد شد. 

 قرآن چيست؟ –ش سوم بخ

های سنتی در ورود به قرآن، به پیش فرض 

و واژه گفتاری  قرآن  کتاب،  و  قراء  های 

نوشتاری و ساختار آنها، زبان دینی، وحی 

 پردازد. و زبان دینی و هنر می
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 های شناخت قرآنروش –بخش چهارم 

های تفسیر، در این قسمت به انواع روش

روش قرآن،  و  علوم  شناسی  دیرینه  های 

قرآن   در  آنها  کاربرد  و  تبارشناسی 

 پردازد.می

 

 

 



 

 

 

 فصل دوم 

 ها و ضرورت

 هابندیمرز



 

برای ورود به بحث نیاز به طرح مبانی 

باشد. دریافت متون نیاز و ملزومات آن می

شناسی روند اندیشه بشر و بررسی به تبار

و   ابزار  بعالوه  دارد.  آن  تجربیات 

الزامات جدیدی متناسب علوم و زمان در 

که  است  گرفته  شکل  اندیشه  با  رابطه 

 توان بدون آنها متون را قرائت کرد. نمی

ان در زیست محیط شکل گرفته است و انس

دستآوردهای  مجموعه  ماحصل  او  تجربیات 

نمی و  است  بشری  دوره اندیشه  در  توان 

انسان دورن هرمنوتیکی با روش و ابزار 

به  انسان  از  بدور  ایدئولوژیک  و  سنتی 

عنوان سوژه و فاعل شناسا به متن وارد  

شد و با تلقی سنتی که از مفاهیم خدا، 

قیام حقیقت، انسان،  گناه،  و  خطا  ت، 

تقدس، اسالم، وحی و روح و موارد مصطلح  

مشابه به قرائنت متن پرداخت. این قرائت 

در تضاد با زندگی روزمره و انسان مدرن 

قرار دارد و عدم حل این تناقض یک انسان 

از   که  است  کرده  ایجاد  پریشان  دوگانه 

ای از ترس بر  برد و هالهزندگی لذت نمی

کر احاطه  از او  رهایی  قدرت  که  است  ده 

 این پوسته قالبی سنتی را ندارد.

مفاهیم  این  که  دارد  ضرورت  بنابراین 

جدید  سامانه  طرح  با  و  شوند  بازخوانی 

دانائی وارد قرائت متن شد. در این قسمت 

عمده بررسی موارد  مفاهیم  این  از  ای 

همهمی که  است  ذکر  قابل  و  این شود  ی 

ند و دائمًا مفاهیم و ملزومات سیال هست

باید مورد بازخوانی به روش تبارشناسی 

 قرار گیرند. 
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هرمنوتيکی   -الف مدرن  انسان  به  نگاه 

 گرتأویل

"طرح  عنوان  با  اول  قسمت  دربررسی 

موضوع" انسان به عنوان محور به طور گذرا 

طرح شد. در این قسمت به نحوه نگاه به 

های طرح شده انسان جهت مرزبندی با نگرش

 شود. اخته میسنتی پرد

 انسان مدرن -1

مراحل  انسان  اندیشه،  تاریخ  در 

"اسطوره، عقل و اراده" را طی کرده است 

ای، تقلیدی و و از حالت کاریزما، اسطوره

هویت جمعی به خرد جمعی و هویت فردی میل 

خشونت،  حالت  از  تدریج  به  و  است  کرده 

تصمیم   ، مدارا  حالت  به  حکم  و  دستور 

 فردی رسیده است. آگاهانه و ارادی 

از  ترکیبی  و  اجتماعی  موجود  انسان 

کنش، زبان و زندگی" است که دغدغه زندگی "

پردازد و دارد و لذا به فهم و دریافت می 

ها خلق معناست که در محصول این دریافت

محیط خاص   -یک کنش اجتماعی و دریک زیست

کشد و به حالت زبانی  آنرا به تصویر می

د. این روند یک فرآیند کنبیان و منتقل می 

سیال، پی در پی، دورانی، مراتبی و همیشه 

و  ندارد  ثابت  ماهیتی  و  است  جاویدان 

اصالت شدن و شوندگی دارد و به طور خالصه 

انسان چیزی جز محصول گفتمان دوران حاضر 

نیست این انسان به عنوان فاعل شناسا که 

شناسد و هم موضوع شناخت است )سوژه( هم می

های زیادی است که تجربه زندگی سالماحصل  

جهت بررسی آن الزم است به سامانه دانایی 

 اشاره شود. 

 سامانه دانایی 
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بشر دوران اندیشه  تاریخ  مختلف  های 

دارای گفتمانهای خاص خود است که دارای 

در   که  است  شناختی  معرفت  روابط  ماهیت 

شکل دانایی چارچوب  و  علم  مختلف  های 

 کند.کسب میماهیت خود را 

جهت روشن شدن بحث و ماهیت کنونی انسان 

شود و های اندیشه زیر اشاره میبه دوران

تر که تحوالت انسان های قبلاز ذکر دوران

 (7شود. )سریع نبوده است صرف نظر می

ماقبل   (1) یا  نوزائی  دوران 

 (17کالسیک )تا اواسط قرن 

دوران کالسیک )تا پایان قرن  (2)

18) 

)تاس (3) مدرن  قرن  الدوران  های 

18) 

 دوران کنونی  (4)

 
 دوران ماقبل کالسيک

در این دوران سامانه دانایی مبنی بر 

یافتن مشابهت همسانی وحدت استوار بود.  

علوم این زمان تالش بر یافتن رابطه بین 

مشابهتپدیده تدوین  و  شکل  ها  به  ها 

قانونمندی بود. در این روش قیاس برای 

مشابهت امور  تعمیم  همه  در  بکار  ها 

، می مغایرت  نگرش  این  نتیجه  در  رفت. 

گسست و  این  مبانیت  نمیشد  ملحوظ  ها 

نشانه را  عالم قانونمندیها  از  هایی 

می متکثر  بود  محسوسات  قادر  که  گرفتند 

نایل  وحدت  راز  عالم  درک  به  را  انسان 

 سازد. 
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مدلول   –زبان در این دوران از روش دال  

می یک  تبعیت  از  حاکی  دالی  هر  و  کرد 

کرد. در اثر این ای در واقعیت مینشانه

پدیده   شناسی  زبان  رواج    "تفسیر"نوع 

 داشت.

پس در این دوران نظام موقتی حاکم به 

پدیده   )دال(،  نشانه  در  محوری  صورت 

 یافت.سازی تجلی می )مدلول( و روش مشابهت

 دوران کالسيک 

در این دوران زبان از وابستگی به دال 

ای مشابهت و همسانی ـ مدلول آزاد شد و بج

 ظاهر شد. "بازنمایی"فرآیند 

با ظهور اصل مباینت و مغایرت اصل وحدت 

و مشابهت از بین رفت و اصل تمیز و تفکیک 

لذا   و  گرفت  قرار  جای   "تحلیل"محور 

را گرفت و این پدیده منجر به   "تمثیل"

 تفکیک تاریخ و علم شد.

بین  رابطه  بیان  وظیفه  که  نیز  زبان 

دال ـ مدلول را داشت آزاد شد و وارد 

شناسی شکل گرفت. جهان تصویری شد و زبان

نسبیت   تعیین  به  حاکم  دانایی  سامانه 

پدیده به میان  توجه  با  و  پرداخت  ها 

مغایرتتفاوت جدول   به  پردها  و ها  اخت 

ها و مصوبات در علوم اختالف میان پدیده

 مورد بررسی قرار گرفت.

و  مدلول  دال،  موقتی  نظام  بنابراین 

سازی در دوران ماقبل از کالسیک در مشابهت

اثر جدایی تاریخ و علم به علت حاکمیت 

-زبان"اصل تفکیک و تمیز به نظام موقتی  

های طبیعی و تحلیل  شناسی، تاریخ پدیده

 بدیل شد.ت "ثروت

مهمزبان از  اولویتشناسی  های ترین 
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چون   و  بود  کالسیک  به    "بازنمایی"دوران 

 "تحلیل" وارد شده بود و    " سازیمشابهت"جای  

را گرفته بود نقش زبان نه   "تمثیل"جای  

 " بازنمایی"فقط بیان بلکه تحلیل فرآیند 

 بود.

اندیشه در این دوران صرفًا توسط زبان 

شد و لذا پدیده لیل میشد بلکه تحبیان نمی

شناسی دارای ویژگی تفکر شد و ذهن  زبان

نقش مهمی در امر بازنمایی پیدا کرد و  

ارتباط دال به مدلول  بازنمایی که قبالً 

کرد به  یا نشانه ـ پدیده را برقرار می

 تبدیل شد. "انتزاعی"واقعیتی 

پیوند زبان و اندیشه به توسعه دانش و 

-و قواعد زبانپیوند با دانش منجر شد  

شناسی سعی داشت به اندیشه نظم و منطق  

 ببخشد.

آزادشدن  و  اندیشه  در  تحلیلی  زمینه 

زبان از رابطۀ دال ـ مدلول با نشانه ـ 

پدیده و ورود بازنمایی زمینه را برای 

 ها به وجود آورد.طرح گزاره

پیوند محکم بین نشانه و بازنمایی باعث 

وان ارائه شود که در عصر کالسیک زبان تمی

ها را  های مناسب به تمام بازنمایینشانه

هایش جهان داشته باشد که بتواند با واژه

 را تفسیر کند.

شناسی بنابراین در علم زبان پس از واژه

در دوران ماقبل کالسیک به دوران دال ـ  

مدلول و بازنمایی در دوران کالسیک، سپس 

دوران   به  بازنمایی  شبکه  فروپاشی  با 

زبان فرآیند  علوم  تبلور  و  فعل "شناسی 

و توجه به کنش رفتاری مورد توجه   "گفتاری

 قرار گرفت و به نظام گفتمانی تبدیل شد.
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بازنمایی  بحث  زبان  بازنمایی  از  پس 

تاریخ طبیعت به عنوان موجودات مورد بحث 

گیرد که بعدًا در دوران مدرن به قرار می

 شود. تاریخ و علوم زیستی تبدیل می

در دوران ماقبل از کالسیک فقط تاریخ 

علوم  و  تاریخ  تفکیک  با  ولی  بود  مطرح 

سیستم  در  شد.  مطرح  طبیعی  تاریخ  بحث 

مشابهت طبیعی  موجودات  و بازنمایی  ها 

ها براساس مشخصات درونی و بیرونی مغایرت

شد و هر آنچه را که در  بندی میآنها جدول

-جهان طبیعت قابل بازنمایی نبود حذف می

و  روش  به  نگاه  این  تکمیل  جهت  کرد. 

امکان  روش  این  با  شد.  مراجعه  ساختار 

شد و با  مقایسه تمام موجودات فراهم می

در نظرگیری ساختار عناصر ثابت هر یک از 

می ملحوظ  نگاه  موجودات  این  در  گردید. 

های شد و بحثنظریه تکاملی طبیعت مطرح  

 ایجاد و تکوین موجودات بررسی شد.

عنوان بازنمای به  ثروت  در  سوم  ی 

نیازهای انسان مطرح شد. در دروان ماقبل 

کالسیک ارزش پول براساس وزن و ارزش فلزات 

شد ولی در دوران کالسیک گرانبها تعیین می

و    "مبادله" شد  ثروت   "پول"مطرح  نماد 

گردید. همان طور که نظام دال ـ مدلول و 

سازی در دوران ماقبل کالسیک  روش مشابهت

د زبانبه  در  وران  بازنمایی  و  شناسی 

دوران کالسیک تبدیل شد و بازنمایی نگاه 

را به فرآیند ذهنی و انتزاعی   به پدیده

تبدیل کرد به همین منوال عامل فیزیکی 

ها در دوران ماقبل کالسیک وزن و ارزش سکه

به عامل انتزاعی و صورت ذهنی مبادله و 

پول تبدیل شد و به تدریج اوراق بهادار 
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 و سهام نیز وارد بازار شد. 

طبیعی   علم  خصوصیات"در  و   " ساختار 

می کار  به  ثروت موجودات  علم  در  و  رود 

ارزش"نیز   و  بود.   "پول  تحلیل  مبنای 

های گوناگون نظریه پول امکان بررسی ثروت

کرد به طوری که با وزن سکه را فراهم می

 شد.این بررسی فراهم نمی

برای   زبان  خالصه  طور  به  ها، واژهپس 

ساختار و خصوصیات برای موجودات و پول 

برای بررسی ثروت و مبادالت در بازنمایی 

دوران کالسیک برای سامانه دانایی مورد  

 استفاده قرار گرفت.

 دوران مدرن

آنچه در عصر کالسیک وجود نداشت انسان 

اندیشه  تاریخ  بود.  زمان  با  تاریخ  و 

-توالی زمان را در تحقیقات متنوع زیست

شناسی، اقتصاد، فلسفه و زبان به نظم در 

آگاهی می گونه  هیچ  دوره  این  در  آورد. 

معرفت شناسانه از خود انسان به عنوان 

سوژه و ابژه وجود نداشت. انسان سازنده 

عنوان  به  بلکه  نبود  اصلی  خالق  و  اصلی 

 جایگاه توضیح یک سازنده و خالق بود.

جهانی وجود داشت که به خودی خود موجود 

ود و وظیفه انسان توضیح نظم جهان بود. ب

های بازنمایی آن وی نه جهان و نه نشانه

می یا را  شکلی  زبانی  تنها  بلکه  آفرید 

مجموعه صورت  به  و مصنوعی  قواعد  از  ای 

ها ساخته بود. انسان  قرارداد از نشانه

آفرید و داد ولی نمیمعانی را توضیح می

 منبع استعالیی معنابخشی نبود.

-داد میکه همه چیز را توضیح می  انسان

بایست به عنوان انسان شناسنده و عاقل 
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زیرا  باشد  داشته  وجود  او  برای  جایی 

توانست انسانی به عنوان فاعل شناسا نمی 

جایی  است  ساخته  خود  که  جدولی  روی  بر 

 بیابد.

کالسیک  دوران  سامانه  فروپاشی  با  ولی 

معرفت سوژه  عنوان  به  شناختی انسان 

شد که دارای ویژگی سوژه و ابژه نمایان  

-بود و سامانانه دانایی مدرن در مجموعه

زبان فلسفه،  از  و  ای  اقتصاد  شناسی، 

 شناسی شکل گرفت.زیست

 18شناسانه در آخر قرن  این جهت معرفت

ظهور   به  نو" منجر  انسان  و    "مفهوم  شد 

ها و قواعد به علوم زبان به عنوان واژه

موجودات و   زبان، علوم طبیعی به عنوان

علوم زیستی، علم ثروت به علم تولید مبدل 

به عنوان   "زبان، زندگی و کار"شد و مثلث  

سه مؤلفه اصلی سامانه مدرن در فرآیند 

زمان شکل گرفت و بررسی شد. قوانین تاریخ 

به علوم تولید، زیستی و زبان تسری پیدا 

 کرد.

عنصر تاریخ به تبیین فلسفه تاریخ منجر 

ان و فالسفه معروفی در این شد و دانشمند

راستا به بحث پرداختند و جهان در چارچوب 

نظام  شد.  بررسی  ارگانیک  ساختارهای 

-کارکردی با محوریت زمان در مرکز بررسی

ها قرار گرفت در صورتی که در های پدیده

و  بود  خارجی  امری  زمان  کالسیک  دوران 

مند بود و از زمان ها مکانساختار پدیده

 دند. به دور بو

 " فعل" تحول عظیم در دوران مدرن تجلی  

محور قرار   "کارکرد"بود و    "اسم"به جای  

شود  گرفت زیرا وقتی فعل و کنش مطرح می



   39  ها   بندیها و مرزضرورت –فصل دوم 

 

گیرد. با ورود زمان زمان محور قرار می

تاریخ "شود و به جای  عمده می  " تاریخ شدن"

 نشیند.در دوران کالسیک می "نقلی

مانه بنابراین با عمده شدن کارکرد، سا

دانایی در دوران مدرن دارای عنصر زمان، 

کند و این مؤلفه شدن و شوندگی را پیدا می

 دهد. خود را نشان می "زیست"در 

تاریخ  مرحله  تحوالت  و  تغییرات  این 

شناسی در دوران مدرن طبیعی را به زیست

طبقه اصل  و  کرد  مکانی  تبدیل  بندی 

فروپاشید و بررسی ارگانیک روابط درونی  

 های طبیعی محور قرار گرفت.دهپدی

مهم   "زیست"در اثر مفهوم کارکرد پدیدۀ  

تلقی شد و سیستم ارگانیکی مبنای تفکیک 

موجودات قرار گرفت و بنابراین مفاهیم 

-زیست و کارکرد و سپس زمان در محور طبقه

 بندی موجودات قرار گرفت.

مؤلفه تحلیل ثروت در دوران کالسیک به 

های سود، د و ارزشاقتصاد سیاسی مبدل ش

زمینه قیمت  و  ارزش  شکلیعنی  گیری های 

اقتصاد سیاسی را فراهم کردند. بنابراین 

ثروت تنها براساس فلزات گرانبها نبود  

بلکه فرآیند تولید و چرخه اقتصاد نیز 

مطرح شد و با مؤلفه زمان تحلیل ثروت به 

 اقتصاد و سیاسی مبدل شد.

کالسیک   دوران  در  که  زبان  در مؤلفه 

زبان قواعد  به مرحله  بود  شناسی 

واژه تبدیل تبارشناسی  )فیولولوژی(  ها 

ها، از ها به مغایرتشد. گذر از مشابهت

-تمثیل به تحلیل و ورود عامل زمان، زبان

 ها کرد.شناسی را وارد تبارشناسی واژه

عناصر اصلی زبان به افعاِل افراد ربط 
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می با پیدا  رابطه  و  زبان  دیگر  و  کند 

ها و اشیاء قابل درک نیستند بلکه دهپدی

باید آن را در فاعل شناسنده که به صورت 

شود کارکرد در اثر فعل گفتاری ایجاد می

را   زبان  مؤلفه  بنابراین  کرد.  بررسی 

باید در ذهن فاعل شناسا پیدا کرد و زبان 

مردم  و  عام  زبان  به  را  خود  جای  خاص 

دهد. ورود زمان به متن زبان باعث شد می

 که فرآیند تکامل به زبان تسری یابد.

بروز  با  و  مدرن  دوره  در  بنابراین 

زبان" کار،  ظهور   "زندگی،  جدیدی  انسان 

کند کرده است که موجودی است زنده، کار می

کند و و در زیست ـ محیط ممکنات زندگی می

محصول فعالیت خود را در تعامل عمومی با 

 کند.یکدیگر به صورت زبان بیان می

دوران کالسیک و قبل از آن بحث انسان در  

هایی چون جسم، روح، آزادی و غیره در حوزه

بود ولی اکنون انسان به عنوان مفهومی 

معرفتی در حوزه دانش مطرح است. انسان 

به منزله ارگانیسم  "شناسیزیست"در حوزۀ 

می زندگی  که  حوزه  زیستی  در  کند، 

»اجتماعی« به عنوان کار و کنش و در حوزه 

-به عنوان موجودی که سخن می  "شناسیزبان"

 گوید محور بحث شده است.

خود  بر  و  است  شده  خودآگاه  انسان 

خویشتن آگاه شده است و به عبارت دیگر  

شناسا و هم موضوع شناخت انسان هم فاعل

 " خداوند معرفت"است و به طور خالصه او را  

 آفریده است.

هایی از قبیل این انسان دارای دوگانگی

ناهی و کرانمندی، منِ اندیشنده و حوزه ت

نا اندیشنده و بعد تجربی و بعد استعالیی 
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 است.

در دوران کالسیک انسان به عنوان موجودی 

یابد و هم وارد که هم کل تصویر را درمی

می به  تصویر  و  است  تصویرناپذیر  شود، 

موضوع شناسایی و فاعِل حاکِم معرفت در آن 

کنو انسان  ولی  ندارد  و جایی  معیار  نی 

 شود.مقیاس همه چیز می

همین که نظم جهان دیگر نظمی از پیش 

به  جداول  در  نمایش  قابل  و  شده  تعیین 

آید و انسانی که خودموجودی در شمار نمی

فاعل به  حاال  بود  دیگر  موجودات  -میان 

تبدیل   شناخت  موضوعات  میان  در  شناختی 

هست می نیز  خویش  فهم  دنبال  به  و  شود 

تحولی دانایی   گویای  سامانه  در  عمیق 

های ذکر شده نه به عنوان است. محدودیت

تحمیلی از خارج به انسان بلکه به عنوان 

شود که مبتنی بر هیچ محدودیتی بیان می

واقع  امر  عنوان  به  خودش  جز  دیگر  چیز 

نیست. انسان نه تنها به عنوان فاعل و  

آمیزی موضوع شناخت بلکه به صورت تعارض

-اندازی تلقی میبخش چشمنبه عنوان ساما

شود. به شود که خود در درون آن ظاهر می

عبارتی انسان یک فرمانروای اسیر است که 

کرده  معرفت  و  معنا  نظریه  وقف  را  خود 

را  جهان  مفهوم  خود  که  انسانی  است. 

تاریخ  و  طبیعت  دامان  در  است،  آفریده 

آفریند ولی اسیر است، خود قانون را می

اس آن  چارچوب  میدر  این یر  ولی  شود 

کرانمندی و محدودیت مانعی بیرونی نیست  

بلکه امکانی است درونی و بنیادی که توسط 

می وجود  به  انسان  دانشمندان خود  آید. 

اند و بعضی زیادی در این مورد بحث کرده
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، بعضی آن   "ناخودآگاه"ها را به  این ساحت

را    " خودپاینده"را   آن  بعضی  از  "و 

این خوانده  "خودبیگانه بنابراین  اند. 

-ها سامانه دانایی را قوام میمحدودیت

 بخشند.

پیدایش  آغاز  نقطه  مسئله  دیگر  بحث 

پذیر نشده است انسان است و تاکنون امکان

ای از اندیشمندان از این بحث و لذا عده

شدن، صیرورت و "اند و به مورد  خارج شده

 اند.دهبسنده کر "بازگشت همیشه جاویدان

فرآیندی  در  اجتماعی  ـ  انسانی  علوم 

به   ارتباط  در  و  و "سیال  زندگی  کار، 

قرار دارند و نقشی هرمنوتیکی و   "زبان

-تأویلی دارند و همواره نقش و ارزش تازه

 دهند.ای از انسان به دست می

 

 ـ هرمنوتيک2

در این قسمت قصد بحث و بررسی هرمنوتیک 

گسترده   بسیار  زیرا  در نیست،  ولی  است 

حدی که با انسان مدرن ارتباط دارد مطرح 

خواهد شد. برای ورود به بحث هرمنوتیک 

ضرورت دارد در مورد فلسفه زبان، حقیقت 

کلی  طور  به  کرد.  بحث  فهم  فرآیند  و 

هرمنوتیک فهم و فرآیند فهم است و آنچه 

-مصطلح شده که به هرمنوتیک روش فهم می

یافت معنا  گویند درست نیست. هرمنوتیک در

از نمودها و تفسیر هنرمندانه متون است. 

آنچه  و  رخدادها  پیدایش  دریافت  و  فهم 

افتد که یک کنش عقالنی است را  اتفاق می

 گویند.هرمنوتیک می

 تعریف هرمنوتيک-(1)
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فهم،  جهت  خالقیت  و  نظریه  هنر،  فن، 

و   تأویل  توصیف،  توضیح،  تفسیر،  شهود، 

گفت هرگونه  در  تصدیق  یا  ار، انطباق 

حالت خواست،  رویداد،  کنش،  ها، نوشتار، 

های نور و صدا و هنر، درام، اپرا، ترکیب

و   اینترنت  عکاسی،  و  سینما  نقاشی، 

 گویند.معماری را هرمنوتیک می

 روند تحولی تعریف هرمنوتيک

و این از   "هرمینیا"هرمنوتیک از واژۀ  

پیام  "هرمس" هرمس  است.  شده  آور گرفته 

بوده یونان  پیام  خدایان  چون  هایش که 

دارای ایجاز و الهام بوده هر گروهی از 

-مردم به نحوی سخنان او را برداشت می

را   هرمنوتیک  افالطون  و  سقراط  کردند. 

 مطرح کردند.

در این دوران سه سطح از معنا در مورد 

 توان مطرح کرد:هرمنوتیک را می

 ـ قابلیت به فهم درآوردن

می تالش  درهرمنوتیک  معانی  قالب   کند 

زبان به قابلیت فهم درآیند و این امر  

زبان ارتباط،  بیان،  وسیله  و  به  شناسی 

 شود.پذیر میگفتمان، امکان

 ـ توضیح و توصیف

در این سطح هرمنوتیک نقش معنای فهم و 

انتقال آن به دیگران را با توسل به عقل 

 را دارد.

ـ تغییر ساختار غیرقابل فهم زبانی به 

 ساختار قابل فهم

مشابه ترجمه معنا که از یک زبان به 

زبان دیگر است هرمنوتیک نیز تبدیل از 

یک بیان یا نظام معنایی به بیانی قابل 

 باشد.فهم و معنا می
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 تعاریف جدید از هرمنوتيک

تعریف  تحولی  روند  نظرگیری  در  با 

هرمنوتیک که از آغاز بر علم تأویل داللت 

نی  توان براساس فرآیند زماداشته است می

بندی تعاریف هرمنوتیک را به شکل زیر سطح

 کرد:

کتاب  تفسیر  روش  براساس  هرمنوتیک  ـ 

 (9مقدس )

ـ هرمنوتیک براساس فقه اللغه، یا روش 

 (10تحلیل نحوی )

 (11شناسی )ـ هرمنوتیک براساس زبان

 (12گرایی )ـ هرمنوتیک براساس انسان

هستی براساس  هرمنوتیک  وجود ـ  شناسی 

 (13انسان )

هرمنوتیک براساس نظام معنا و تأویل   ـ

(14) 

 ـ هرمنوتیک براساس تعدد نظام معنا

توسط  متون  از  برداشت  اساس  براین 

ها متعدد هستند و دائمًا و پی در  انسان

پی در حال تغییر هستند و یک افق متکثر، 

کند. واقعیت و متنوع و نسبی را ایجاد می

بین انسانبازتاب  داالذهانی  دائمًا  ر ها 

معنا  و  است  افزایش  و  رویش  زایش،  حال 

نیز در تمام سطوح در حال ایجاد و تغییر 

 (15است. )

می هرمنوتیک لذا  ماهیت  گفت  توان 

 است. "شناختیزبانی، تاریخی و هستی"

ـ هرمنوتیک براساس توسعه علوم انسانی 

  20و پیدایش انسان مدرن در قرن 

به  فقط  نه  هرمنوتیک  روش  این  در  ـ 

ساحت شنیده بر  را  خود  تمرکز  بلکه  ها 

کند و تأویل کننده  نااندیشیده مبذول می
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-کند که در بطن آن پاسخدر افقی حرکت می 

 (16های دیگر نیز ممکن است. )

ن یک جنبش نوین و ـ هرمنوتیک به عنوا

بین مطالعات  توسعه روش  از  پس  الملل 

-هرمنوتیک به سایر علوم و پیدایش انسان

به   دارد  تالش  هرمنوتیک  مدرن،  شناسی 

هستی و  معرفت  جهتعنوان  های شناختی 

فرآیند در  و  بدهد  خود  به  های متفاوتی 

بین و  و  اجتماعی  بگذارد  اثر  المللی 

گی او را تری از انسان و زندابعاد عمیق

 بازنمایی کند.

 گرایشات هرمنوتيک-(2)

به می را  هرمنوتیک  گرایشات  توان 

میانهمحافظه و  کارانه،  تندرو  رو، 

بندی کرد که در هر یک از انتقادی تقسیم

-ها اندیشمندان مهمی قرار میبندیتقسیم

 گیرند.

 مراحل هرمنوتيک-( 3)

 مدرنـ پست 

 دینی  ●

 شناسی مدرنعدم روش ●

 نی زبا ●

اصول و قواعد نحوی و بیانی و گاهی   ●

 منطقی )ادبی(

 ـ مدرن 

 روشی  ●

از   ● رهایی  و  متون  همۀ  به  توسعه 

 انحصار دینی

 ـ پست مدرن

 امر واقع تفسیر ذهنی انسان است ●
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همه چیز در نسبت برقرار کردن است   ●

(17) 

درک  مدرن  هرمنوتیک  ماهیت  بنابراین 

عبور   و  انسان  زبان  از  تجربی  از جدید 

مرحله وجودشناسی است. در فهم متن باید 

از دستور زبان عبور کرد و به فهم متن 

 رسید . 

معرفت انسانی بین االذهانی است )چرخش 

معرفت در ذهن( و شالیر ماخر برای اولین 

فهم  سنخ  از  معرفت  این  که  دریافت  بار 

است. هایدگر معتقد بود من در "دازاین" 

سان از خودش کند که فهم انتحقق پیدا می

است و ما عالم معانی مجرد در یک نقطه 

 یا یک مکان نداریم.

بنابراین فهم و فرآیند فهم محور قرار 

 گرفت و وظیفه مفسر فهِم فهم نویسنده است.

 واقعيت هرمنوتيک 

توان واقعیت هرمنوتیک ـ به طور کلی می

 را به شرح زیر خالصه کرد:

روانشناختی روش  ● و  زبانی  دستور   های 

 )شالیر ماخر(

 مبنایی برای علوم انسانی )دیلتای( ●

تأمل برای شرایط هرگونه فهم و تبیین   ●

 هستی بشر )هایدگر(

انسانی   ● علوم  و  تاریخ  به  توسعه 

 )ریکور(

نزدیک کردن افق سوژه با متن و هر   ●

از  عینی  و  نهایی  تفسیر  گونه  هیچ  چند 

 متن مقصود نیست )گادامر(

وضعیت بشر هرمنوتیکی است و مسائل   ●

 زبانی مهم است )وینگشتاین(

باید هرمنوتیک از متون مقدس خارج و    ●
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 به همه متون برسد )پل ریکور(

های عینی تا فاعل تأکید بیشتر جنبه  ●

 لیو بتی()امی

انسان محور است و واقعیات در اثر   ●

 خلق در آفرینش انسان است. )نیچه(

رهایی  ● بخش  به  نظریه اصالت  بخش 

 اجتماعی و کنش انتقادی انسان )هابرماس(

 ها نسبی هستند )فوکو(همه فهم ●

 هرمنوتيک و روابط اجتماعی -(4)

-های بینورود هرمنوتیک به عرصه پژوهش

توانسته   را  المللی  نوینی  مالحظات  است 

روش و  نماید  جهت طرح  این  در  مهمی  های 

 (.18پیدا شد )

 هرمنوتيک و نظام معنایی مدرن

هرمنوتیک مدرن نظام تأویل مدرن را شکل 

روش دیرینهو  و های  تبارشناسی  شناسی، 

نظام   در  داد.  بسط  را  هرمنوتیکی 

کنش مدرن  بر هرمنوتیکی  انسانی  های 

است و برای کشف  گفتمان و زبان استوار  

معنا باید وارد این امور در انسان شد. 

واقعیات  محض  بازتاب  هرمنوتیکی  قرائت 

نمی انسان  ذهن  از  خارج  در  باشد موجود 

ذهن  در  گرفته  شکل  نظریه  بازتاب  بلکه 

 (.19یابد )انسان است که در خارج تحقق می

در روش هرمنوتیکی مدرن تحول عظیمی در 

های انسان د و کنشنظام معنایی به وجود آم

براساس زبان و گفتمان وارد امر تأویل 

نفسه ها فیشد. در این نظام مدرن نشانه

چیزی نیستند که خود را به تأویل عرضه  

نمایند، بلکه هر نشانه تأویلی از نشانه 

مدرن  هرمنوتیک  مایه  بن  و  است  دیگر 
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ناتمامی ذات تأویل و پی در پی بودن آن 

دم تأویل نسبت به  توان گفت تقاست و می

هرمنوتیک نشانه در  دریافت  مهمترین  ها 

 مدرن است.

ویژگی دیگر هرمنوتیک مدرن این است که 

نهایت و همواره خود را تأویل باید تا بی

جز  چیزی  تأویل  عالوه  به  و  کند  تأویل 

گر نیست و به عبارتی دیگر تأویل تأویل

 دورانی است.

ویژگی هرمنوتیک مدرن این است که از  

شود معنا وارد می  ها دوری و به نظامنشانه

نشانه از  خروج  در  دستاورد  این  و و  ها 

های های زبانی و ورود به فضا و بازیقالب

 زبانی بسیار مهم بوده است.

 (5ـ تأویل )3

در تاریخ روند اندیشه انسان از حالت 

گر تبدیل تفسیری خارج و به انسان تأویل

ل عظیمی در شد و پیدایش انسان مدرن تحو

 بحث تأویل گذاشت.

( در فهم متون 20یک وجه مهم تأِویل )

های انجام شده در ذهن  بازنمایی بازتاب 

است. آنچه به عنوان قرائت و برداشت از 

شود وقتی به بیرون متون در ذهن حاصل می

کند شود گفتمان را خلق میبازتاب داده می

شوند و بحث تأویل و و رخدادها آفریده می

 شود.ربرد آن آغاز میکا

انطباق  و  بازنمایی  شبکه  فروپاشی  با 

واقعیات بازتاب به  شده  بازنمایی  های 

وارد  تأویل  بیرون،  در  ذهن  از  مستقل 

 دوران مدرن شد و مراحل زیر را طی کرد:

 بازنمایی واقعیت 

 ـ عرضه امر غیر قابل عرضه )انتزاع(2
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 ـ عدم عرضه )مفهوم گرایی(3

سعی در برداشت از   در روش سنتی تأویل

سپس  و  ذهن  در  آنها  بررسی  و  واقعیات 

انطباق آن بر واقعیات مستقل از ذهن بود 

(21) 

با این سطوح مختلف از تأویل و عبور 

ذهن،  از  مستقل  واقعیات  بر  انطباق  از 

بحث صدق و کذب نیز به نحو دیگری تجلی 

گیری رخدادها و گفتمان در عرصه کرد. شکل

ن مدرن هرمنوتیکی خود  اجتماعی توسط انسا

واقعیاتی  که  این  نه  است  واقعیات  خلق 

ها مستقل از انسان وجود دارد که برداشت

درآید.  کذب  ـ  صدق  خاص  صورت  به  باید 

مدرن   انسان  توسط  شده  ایجاد  رخدادهای 

سطوح و مراتب ماندگاری مختلفی دارند و 

یابی هر یک براساس این ماندگاری و عینیت

-ی اجتماعی سنجیده میهادر عرصه گفتمان

شود و لذا پدیده صدق ـ کذب به صورت یک  

 آید.طیف درمی

قرائت انسان بنابراین  هرمنوتیکی  های 

بازتاب محض واقعیات موجود در خارج از 

باشد، بلکه حقیقت بازتاب ذهن انسان نمی

نظریه شکل گرفته در ذهن انسان است که  

 یابد.در خارج تحقق می

در فرآیند اندیشه روز نظام تأویل نیز  

شود و فنون متفاوتی به روز دچار تحول می

کند گیرد. معنایی که  زبان بیان میشکل می

خواهد بگوید دقیقًا همان چیزی نیست که می

و شاید کمترین سطح معنی باشد زیرا زبان 

کند حجم عظیمی از دریافت را به  سعی می

صورت فشرده در قالب زبانی انتقال دهد. 

عالوه امور دیگری نیز وجود دارند که به  
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می حرف  انسانی  نمود با  را  خود  و  زنند 

دهند ولی به صورت کامل به حالت زبانی می

 آیند.درنمی

-نظام تأویل براساس »تشابه  17در قرن  

)س گرفت  صورت  برداشت22ازی«  و  هایی ( 

شد که بعدًا  ها ارائه میبراساس همانندی

ای قرائت کامل انسان متوجه شد که این گوی

سازگاری،  مناسبت،  مفاهیِم  نیست. 

و  تمثیل  همپوشانی،  همسانی،  همنوایی، 

غیره گویای نظریه تشابه و تأویل براساس 

 باشد.ها می تبیین تمام انواع ممکن تشابه

این فن تأویل کنار گذاشته   17در قرن  

قرار  نقد  مورد  اندیشمندان  توسط  و  شد 

دیدتری از فنون ج  19( و در قرن  23گرفت )

( که از اساس ماهیت 24تأویل پدید آمد )

تأویل شیوه  و  را  نشانه  نشانه  پذیری 

تغییر دادند و فضای تأویلی جدید براساس 

گر باید به عمق ُبعد عمق ایجاد شد. تأویل

 رود و کاوشگر خوب اعماق شود.

پایه روند  بیاین  تأویل  و گذار  نهایت 

-ل بیپی در پی شد. اگرچه قبالً نیز تأوی

می فقط  تشابه  براساس  ولی  بود  -پایان 

-نشانه  19توانست محدود باشد ولی از قرن  

-ای نامحدود که خود نیز بیا در شبکهه

-ای پیوند میپایان است به صورت زنجیره

ها ها به تمایزها و تفاوتخورد و از تشابه

 کند.گرایش پیدا می

رود انسان هر چه بیشتر در تأویل پیش می

مح آن  میدر  حالت و  یک  تأویل  و  شود 

نامحدود، پی در پی، ناتمام، و نهایتًا 

می پیدا  بندورانی  هرمنوتیک کند.  مایه 

ناپذیر است  مدرن نیز همین تأویل پایان
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که همه چیز در واقع خود تأویل است و هر  

فی تأویلی نشانه  بلکه  نیست  چیزی  نفسه 

های دیگر و چیز دیگری نیست. است از نشانه

شود ی در پی و مستمر تأویل باعث میحالت پ

ها ها را بلکه تأویلکه انسان نه نشانه

 کند.را تأویل می

فرو  نشانه  و  مدلول  ـ  دال  نظام  لذا 

برای  می جدیدی  بازنمایی  شبکه  و  پاشد 

و  مدرن  انسان  پیدایش  اثر  در  تأویل 

می خلق  تأویلی هرمنوتیکی  تقدم  و  شود 

دستاورد  مهمترین  نشانه  به  نسبت 

(. بنابراین در  25رمنوتیک مدرن است )ه

جز  چیزی  تأویل  اصل  تأویل،  مدرن  نظام 

گر نیست و این تأویل همواره خودش تأویل

ها کند و برعکس زمان نشانهرا تأویل می

که زمان انقضاست و بر عکس زمان دیالتیک 

که خطی است، زمان تأویل دورانی است و  

باز  دیگری  سطوح  در  ولی  آغاز  نقطه  به 

توان گفت عبور از  گردد. بنابراین مییم

سازی که مدلول و نظام نشانه-نظام دال  

هرمنوتیک  است،  سنتی  دوران  به  متعلق 

پایان به صورت پیچیده مدرن ناتمام و بی

های زبانی در زیست در قلمرو زبان و بازی

 گیرد.محیط شکل می

 گرـ انسان مدرن هرمنوتيکی تأویل4

های انسان جدید ویژگیتوان  بنابراین می

 را به شرح زیر لیست کرد:

اصالت به معناگرایی و تأویل مدرن   ●

که او را به شکوفایی و شوندگی و ساختن 

 دارد.هستی خویش وا می

انسان چیزی جز ارتباط، زبان، گفتمان   ●

روایت زیست و  در  انتقال  عنوان  به  گری 
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 محیط نیست.

ن تأویل به کمک صرف قواعد دستور زبا  ●

نظام   وارد  باید  بلکه  نیست  امکانپذیر 

هرمنوتیک زبان و  روایت  گفتمان،  شناسی، 

 مدرن شد.

هرمنوتیک مدرن در زیست محیط به شبکه   ●

تنیده »معرفت ـ قدرت« دارد شده و  همبه

-نظام معنایی انسان مدرن را ایجاد می

 کند.

در   ● فقهی  و  کالمی  مفاهیم  از  عبور 

-عرصه زبان  تأویل متون مقدس و ورود به

گری انسان شناسی، گفتمان، روایت و تأویل

 مدرن

خوانشبه  ● دیرینهکارگیری  شناسی، های 

 تبارشناسی و هرمنوتیک مدرن 

تأویل  ● تفاوت  و  تکثر  که تنوع،  ها 

همواره، پی در پی و به صورت دورانی در 

برداشت و  هستند  انجام  همه  حال  ها 

 .انسانی، نسبی، فرآیندی و متکثر هستند

ظرفیت یکسانی برای   "دیگری"و     " خود"   ●

این  تبادل  محل  »زبان«  و  دارند  تفسیر 

 است. "زیست ـ محیط"تفسیر در 

آزادی  ● و گفتگو،  مدارا  اندیشی، 

 احترام به دیگری اساس ارتباط است.

گفتگوی یک سویه، آمرانه و بدون توجه   ●

های ها و جنبشبه»دیگری« باعث بروز تنش

شود و در تفکر سنتی می  آوانگارد مردمی

 گردد.منجر به بروز خشونت می

بین  ● خودفهمیمعانی  و  های االذهانی 

انسان، شکل دهندۀ واقعیت هستند و ماحصل 

تجربه افقفهم،  ترکیب  در  بشری  های های 
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 زمانی است.

در   ● و  فهم  طریق  از  انسان  موجودیت 

 گیرد.فهم شکل می

ر بازتاب نظریه شکل گرفته د  "حقیقت"  ●

 یابد.ذهن انسان است که در خارج تحقق می

تجارب بشری ماهیتی تفسیری دارد و   ●

که داوری تفسیری  بافت  یک  درون  او  های 

به  آن  اظهارات  واسطه  زبان  و  فرهنگ 

 گفتمان است قرار دارد.

بهم   ● و  انسانی  روابط  محصول  جامعه 

ای های انسانی به صورت شبکهپیوستن آگاهی

عدی است و همه اینها درهم تنیده و چندب

شناسی انسان مدرن هرمنوتیکی در اثر فهم

 آید.به دست می

-می  " خداوند معرفت "انسان جدید را    ●

آفریند. او با گسترش آگاهی و خودآگاهی 

یابد خویش به ساحت علم و دانایی دست می

جزم  خواب  از  میو  بیدار  شود. اندیشی 

انسان هم فاعل شناسنده و هم موضوع شناخت 

جوالن  شناخت  محدودۀ  این  این  در  و  است 

اندیشد دهد و به قلمرو استعالیی نیز میمی

است. لذا در   "انسان جهانی"و این همان  

را  جهان  خود  او  انسان  به  جدید  نگرش 

میمی را  خود  همینطور  و  و سازد  آفریند 

این روندشوندگی پی در پی ادامه دارد و 

دانش،  قدرت،  به  گفتمانی  فضای  این   در 

می شکوفایی  و  سرخوشی  که  لذت،  رسد 

 بازگشتی همیشه جاویدان دارد. 

گرایانه انسان سیال است و دیدی انسان  ●

متن   و  هستند  سّیال  نیز  متون  و  دارد 

انگاری آنها در یک زمان مشخص است و عدم  

دوران به  آن  و  ارتقاء  بعدی  های 
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به  کتاب(  )مفهوم  انسانی  دستاوردهای 

 ان و زندگی است.معنای نفی پویایی انس

این جهانی اندیشیدن، جهان روایی و   ●

تأویل مدرن  انسان  محصول  گر رواداری 

 هرمنوتیک است.

شوندگی    ● جز  چیزی  پی"انسان  در   " پی 

با   انسان  ندارد   "جهان"نیست.  سروکار 

تعامل دارد. در   "تفسیر از جهان"بلکه با  

فرآیند شوندگی انسان خطاکار و گناهکار 

  " تجربه"گیرد و هر درس  می  "درس"نیست بلکه  

اگر  می و  رفتار"شود  به  شود   "تبدیل 

 شود.شوندگی ایجاد می

خوشحالی و سرخوشی در اثر اتکاء به   ●

 آید.اراده و توانمندی انسان به دست می

انسان از خود آگاه است، دارای اراده   ●

کند، گفتمانی است، با دیگران زندگی می

است، ماهیت ثابت ندارد، هموراه در حال 

شدن است، وجودش بر ماهیتش مقدم است، در 

اهی جستجوی معنای زندگی است و خود را متن

 کند.و ناتمام تجربه می

محبت،   ● و  عشق  ویژگی  دارای  زیستن 

ورزی اخالق است و اندیشیدن و تعقل و ارزش

تجربه کردنی است، یک تراپی و ورزیدنی 

 است.

 

 (26ب ـ نگاه به فلسفۀ اندیشيدن )

هدف از این قسمت بحث فلسفی نیست بلکه 

علل دوری فلسفه از جایگاه خود و نحوۀ  

ن است. همچنین سعی شده است بازگشت به آ

بحث در حوزه فلسفه و اندیشیدن بماند تا 

 تمرکز روی مطلب ادا شود.
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 طرح موضوع 

انسان همواره به دنبال جستجوی حقیقت 

از طرق مختلف بوده است و تاریخ فلسفه  

ها و چه بسا گویای پوشاندن انواع لباس

است.  بوده  بشر  نیازهای  بر  مبدل  لباس 

ی، آزادی، خالقیت، کمال و هدف انسان آگاه

می طریق نوآوری  از  هدف  این  و  باشد 

عنوان   به  فلسفه  شود.  حاصل  اندیشیدن 

بنیاد علوم راه اندیشه را با خطاپذیری، 

 گشاید. طرح پرسش، خردورزی و نقادی می

در ایران فلسفه کمتر به عنوان دانش  

مستقل و بنیادین پاگرفته است. در زمان 

آن از  بعد  و  و آموزش  مشروطه  نوین  های 

عدم  علت  به  ولی  شد  شروع  فلسفه  پاالیش 

علوم   به  مجددًا  مناسب  اجتماعی  شرایط 

دیگر به خصوص دین وابسته شد. امور دینی 

در دست علمای دینی بود و اجازه رشد علوم 

نمی را  میغیردینی  کفر  را  آن  و  -داند 

 دانستند.

تسلط بر فلسفه به خصوص توسط دین امور 

کند و به فرستد، مطلق میو میرا به فراس

-بخشد. در این فرآیند پرسشآنها تقدس می

شود و امور را باید گری از ذهن دور می

به صورت حکم که بعضًا با امر مقدس همراه 

ورزی که  است پذیرفت.  بنابراین اندیشه

شود. زیربنای شوندگی انسان است تعطیل می

پیشرفت دنیای مدرن مدیون فلسفه ناب و 

 زادی انسان نتیجه آن است.آ

دانشگاه که باید مهد فلسفه باشد به  

ها با  علت ستیز دین و بعضًا تحصیل کرده

مدرنیته در ادوار مختلف بخصوص بعد از 

انقالب اسالمی اسیر سلطه شد و راه را برای 
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 بالندگی و خردورزی نگشود.

روند آموزش فلسفه در ایران به دور از 

وده است و منابع روند پیشرفت در دنیا ب

علوم  ترویج  در  مهمی  نقش  نیز  زبان  و 

دارد. در زبان فارسی فقط کتاب سیر حکمت 

کتب  تدریج  به  و  داشت  وجود  اروپا  در 

ها با توجه فلسفی ترجمه شد و بعضی ترجمه

به این که فقط ترجمه نبود بلکه شناخت  

های فلسفی و یافتن و ها بخصوص واژهواژه

رای آنها با توجه های مناسب بخلق واژه

شناسی بود بسیار مؤثر بوده به علم زبان

 (.27است )

یک  یا  و  یونانی  زبان  به  غرب  فالسفه 

اند و این نقطه زبان اروپایی آشنا بوده

قوتی جهت دسترسی به منابع فلسفه مناسب 

کمتر  امر  این  ایران  در  ولی  است  بوده 

آموزش های فلسفه به وجود داشته و اصوالً 

گرفته است. به عالوه ه صورت میکمک ترجم

و   است  غیرفلسفی  زبانی  فارسی  زبان 

مفاهیم  انتقال  برای  الزم  توانایی 

اندیشه دست  انتزاعی  به  کمتر  را  ورزی 

 آورده است.

در  فلسفه  آموزش  کمبودهای  دیگر  از 

ایران عدم شناخت متدیک در پژوهش فلسفه 

قداست  بر  مبتنی  فلسفه  یونان  در  است. 

شده بود ولی در ایران به   خدایان زمینی

 خطابه و موعظه نزدیک شد.

در ایران بعد از انقالب ضدیت با دانش 

فلسفه در قالب ستیز با مدرنیسم باعث شد 

آموزش فلفسه در ستیز با مدرنیته و طرح 

دین  با  فلسفه  تلفیق  و  سنت  به  بازگشت 

رونق بگیرد. بنابراین به جای اندیشیدن 
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فراسو فرستاده   در امور، بعضی آنها را به

گری آنها را و با مطلق کردن و عدم پرسش

پذیرکردن از فراسو به صورت حکم و اطاعت

کرده ارسال  مرگ مردم  تدریج  به  و  اند 

 اندیشه فرا رسید.

بزرگی  مصیبت  فلسفه  کردن  ایدئولوژیک 

ای از نخبگان نیز در آن  بوده است که عده 

 اند.نقش داشته

صورت متدیک شروع  فلسفه از یونان به  

شد و علت پیشرفت اندیشه تفکیک قلمروهای 

ها از خردورزی بود که منجر شناخت و ابهام

به دوران روشنگری شد و انسان آزاد را  

 آفرید.

یهودیت فلسفه را اسیر و به سلطه خود 

درآورد ولی اروپا توانست طی دوران سخت 

بازگرداند.  خود  جایگاه  به  را  اندیشه 

لسفه در نزد فالسفه مسیحی و ذات و جوهر ف

سپس مسلمان مبّدل به جوهر و امر متعالی 

شود ولی در یونان این گونه نبوده است. می

ای از فالسفه در ایران بعد از انقالب عده

اسالمی در حوزه آموزش دانشگاهی با تفسیر 

و تأویل برخی مفاهیم غربی و آمیختن آنها 

فلسف نوعی  ایجاد  به  دینی  مفاهیم  ه با 

اسالمی دست زدند که آغاز انحراف در آموزش 

 (28فلسفه در دوران معاصر بوده است. )

این جریان با تفسیر تک بعدی وجه سلطه 

تکنولوژیک مدرنیسم به دنیا، برداشت غلط  

از درک نیهلیسم اول و دوم نیچه در رابطه 

برداشت  و  مسیحیت  مجّرد  و  دگم  خدای  با 

گر راه  انحرافی از تفکرات مارتین هاید

نجات فلسفه را در تلفیق آن با دین به 

پروژه و  دانسته  شیعی  گرایش  های خصوص 
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 (29»بازگشت به خویشتن« را طرح کردند. )

در حالی که در جهان مدرن پروژه انسان 

گر به عنوان سوژه، مدرن هرمنوتیکی تأویل

فاعل شناسا و موضوع شناسایی مبنا قرار 

سی در به  گرفته و هرمنوتیک و پدیدارشنا

اند اوج رساندن اندیشه انسان نقش داشته

ولی در ایران با اسیرکردن سوژه انسان 

زیر سلطه فلسفه اسالمی زندگی، اندیشیدن 

 (.30و شوندگی انسان را به محاق بردند )

 ـ تعریف و ماهيت فلسفه 2

Philo    به معنای دوستدار وsophos   به معنای

و لغت ماهر و هشیار است. در ترکیب این د

philosophos  می کسی  جستجوگر به  که  گویند 

 باشد.

از  را  اندیشیدن  مرزهای  فلسفه 

می تعیین  عبارتی نااندیشیدن  به  و  کند 

برای روشن کردن مرزهای اندیشه است. هدف 

ها است و  فلسفه روشن کردن منطقی اندیشه

هایی فلسفیدن همان اندیشیدن است. گزاره

ا باشند، که گفتمانی باشند، دارای معن

مصّور باشند، در فضای منطقی بتوان آنها 

توان آنها را متصور کرد و ممکن باشند می

به   اندیشیدن  برای  پس  اندیشید.  را 

»شناخت منطق و متد« نیاز است. »منطق« 

برای کاهش خطا و »متد« برای دریافت بهتر 

 برای فلسفه است.

فلسفه ذاتًا راه و روش عقالنی است که 

که یونان  مستمر از  صورت  به  و  آغاز  ن 

-های فلسفه عقلادامه یافته است. مشخصه

گرایی، شناخت بنیاد و فرآیندی است که 

و  انسان  تجارب  به  و  دارد  حضور  همیشه 

می اعتبار  مدرن جوامع  دوران  در  و  دهد 
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تبدیل به یک سیستم فلسفی شده است. بررسی 

تاریخ فلسفه یک ضرورت است و در دوران  

پدی نگرش  مطرح معاصر  بسیار  دارشناسانه 

تفکرهای  بررسی  آن  شناخت  بدون  و  است 

عرصه  پدیدارشناسی  است.  مشکل  معاصر 

تحلیل ناب و انتزاعی مفاهیم است و نگاه 

های مفهوم متمرکز خود را بر روی تجربه

کند که انسان طی زمان آن را به دست می

آن می برای  مطلق  و  کلی  مفاهیم  و  آورد 

 اعتبار است.بی

-راین در رابطه با ذات فلسفه میبناب

 توان گفت: 

ــفی  • ــی از فرآیند فلس ــفه بخش فلس

ت و باید بر فرآیند  یدن اـس اندیـش

 شناخت توجه داشت.

پایان در فلسفه معنی ندارد زیرا  •

 دوباره از اول است.

آـگاهی ـیک روـند ـتاریخی اســــت و  •

ــول یک فرآیند  ــروری محص لحظات ض

 است.

ــش • ــنگری نیاز به پرسـ گری و روشـ

نقادی دارد و اندیشیدن رمز تحول 

 و آزادی است.

ورت  • ف حقیقت به ـص فه برای کـش فلـس

پدیدارشـناسـانه باید خود را در 

 نظام دانش نشان دهد.

فلسفه دانش بالواسطه نیست و بدون  •

عبور از فرآیند اندیشـیدن صـورت 

 گیرد.نمی
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فلسفه ضرورت درونی واقعیت را به  •

ل می دـی ت هر مفهوم تـب د. حقیـق کـن

 درون مفهوم آن است. چیز

ان را به خودش  • فه اقتدار انـس فلـس

ی و می پارد و با نفی تجرداندیـش ـس

فرستادن امور به فراسو اندیشیدن 

 کند.را به انسان واگذار می

ه  گزاره • انی"ای ـک ــد،    "گفتـم اشــ ـب

باـشد،  "مـصور"باـشد،    "معنا"دارای 

باـشد   "قابل تـصور"در فـضای منطقی 

ــد می  "ممکن"و   اشــ را توان آن  ـب

 اندیشید.

گونه باشــد فلســفه نباید تقدیس •

 زیرا اندیشیدن است.

ای  • ه معـن ه را ـب د فلســــف اـی ـب

ــلی خود  ــیدن به جایگاه اص اندیش

 بازگرداند. 

فلسفه زندگی، تغییر و تحولی است  •

ــان را  ه افقی پیش روی انســ ـک

ته و حال خود را می اید تا گذـش گـش

 نقد کند و راه تحول را بیابد.

 های اسالمیر دورانـ سامانه دانایی د3

به سامانه   1در بخش اول فصل دوم قسمت  

دوران و  شد  اشاره  غرب  در  های دانایی 

و   پسامدرن  و  مدرن  کالسیک،  نوزایی، 

 مشخصات آنها به طور خالصه بررسی شد.

جا  اندیشیدن  فلسفه  بحث  به  توجه  با 

دوران در  دانایی  سامانه  به  های دارد 
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د عقل  تبارشناسی  صورت  به  این اسالمی  ر 

دوران پرداخت تا بهتر بتوان به مشکالت 

 جوامع اسالمی ـ دینی پرداخت.

ه تفکر   -(1) دایش اولـي عصـــر نوزائی: پـي
 اسالمی

در دوران نزول قرآن طی بیست و سه سال 

عقل جنبه فلسفی نداشت بلکه به ارتباط 

بین اموری مانند آسمان، زمین، نعمات، 

اشت. روزی و غیره به امور استعالیی توجه د

قرآن قصد داشته با بیان ترکیبات عقل به 

ذکر   با  یعقلون«   ، »افالتعقلون  صورت 

ای ها ، موضوعات با زبانی استعارهمثال

آگاهی جهان  در  معنادار  آفرینش  ها به 

 بپردازد و افراد را به ایمان دعوت کند.

 عصر کالسيک: دوران طالیی -(2)

تا  )هفتم  هجری  پنجم  تا  دوم  قرون 

یالدی( دوران رشد عقالنیت اسالمی  یازدهم م

است زیرا با عقل بیرونی یونانی روبرو 

میمی را  دوره  این  از شود.  عبور  توان 

اسطوره جدالی  معرفت  تحلیلی  عقل  به  ای 

گیری معتزله در دوران دانست که با اوج 

مأمون خلیفه عباسی نمایان شد. در این 

توان به فیلسوفان و دانشمندانی دوران می

فارابی، ابن سینا، مسکویه، رازی،    نظیر

 کندی و حافظ اشاره کرد.

مخالفت  با  تأویل  و  عقالنیت  به  گرایش 

علمای دینی رقیب مواجه شد و با تحریک  

تاختند و  مقلدان به عقالنیت وارادتی می

 ابن قتیبه از این علما بود.

همیشه وقتی تفکر درونی با تفکر بیرون 

می مواجه  خود  نقاز  و  بحث  رواج شود  د 



                            روش مدرن خوانش قرآن    62

کند. گیرد و جریانات مختلف ایجاد میمی

اگر خردگرایان تندروی کنند جریان مقابل 

نیز مانند بنیادگرایان با اتهام تکفیر  

 (5کنند )با آنها مقابله می

به  عباسی  خلیفه  مأمون  دوره  این  در 

به  تقلید  اهل  با  و  شد  نزدیک  معتزله 

مباحثه  و  جدال  به  حنبلی  فرقه  رهبری 

 پرداخت.

عقل  رویارویی  دوره  این  در  بنابراین 

درونی و جامعه اسالمی با عقل بیرونی از 

فلسفه یونان به رشد عقالنیت کمک کرد و  

های خردگرا با مقلدگرا، به تقابل گروه

اجتهاد با تقلید، زبان اسطوره با زبان 

لفظی  برداشت  با  معنایی  برداشت  و  عقل 

 انجامید.

 ان انحطاطدوران مدرسی: دور-( 3)

این دوران از قرن هفتم هجری برابر با 

سیزدهم میالدی آغاز شد که دوران انحطاط 

عقل اسالمی است و همواره ادامه داشته و 

تکرار شده است. در این دوران از یک طرف 

نیاز به بازخوانی عقل دوران کالسیک قبلی 

دوران  از  فاصله  دیگر  طرف  از  و  است 

بیش پسامدرنیته  و  بیشتر  مدرنیته  و  تر 

 شود.می

در این دوره عقل و اندیشه فلسفی کم 

های های شیعه و سنی و فرقهرنگ شده و اسالم

شافعی،  حنفی،  حنبلی،  مالکی،  متفاوت 

امامی، اسماعیلیه و غیره شکل گرفته و 

مورد تهاجم داخل و خارج قرار گرفته است 

 ورزی کفر، جرم و گناه تلقی شد.اندیشه

 ه غرب( دوران مدرنيت4)
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دوران انحطاط مدرسی ادامه داشت تا این 

موج  و  شد  مدرنیته  دوران  وارد  غرب  که 

سهمگین آن بر عقل انحطاطی اسالمی وارد 

ابزاری«  »مدرنیته  اسالمی  کشورهای  شد. 

کردند   وارد  را  تکنولوژی  انواع  مانند 

-ولی به »مدرنیته عقالنی« توجهی نکرده

ه اند. جامعه مصرفی و مصرف زده مدرنیت

عقب گویای  مدرنیته ابزاری  از  ماندگی 

عقالنی است و این زمینه را برای چیرگی  

 کند.بنیادگرایی فراهم می

در دورانی که غرب وارد عصر نوزائی، 

شد و کلیسا به جایگاه کالسیک و مدرنیته می

نه  روحانی  دین  که  ـ  خود  واقعی 

می باز  ـ  بود  جوامع  ایدئولوژیک  گشت 

ن دینی فشار و جرم اسالمی به اندیشمندا

نشینی یا کردند و بعضی عقبتکفیر وارد می

 توبه یا در کام مرگ فرو رفتند.

در فرآیند باروری عقالنیت در غرب جوامع 

اسالمی مواجهه تهدیدها و مداخالت کشورهای 

استعمارگر گشتند و مبارزه با استعمار 

ضرورت  و  کرد  ظهور  استقالل  کسب  جهت 

مار اولویت پیدا  آزادسازی کشور از استع

کند. مبارزه با امپریالیسم مبارزه به  می

سبک رادیکال و خشونت را حاکم کرد و عقل  

از ستیزه پس  نشاند.  حاکمیت  به  را  گر 

گفتمان  اسالمی  کشورهای  استقالل 

امپریالیستی یا ضداستعمارگری به پایان 

دولت ولیکن  مّلی  رسید  و  اصالحی  های 

را   توسعه  و  آزادی  کشور نتوانستند  به 

بازگردانند. وقتی مشکالت متنوع و فساد  

می گسترده  و  راهفراگیر  برای  شود  حلی 

نمی پیدا  اصالح  و  این توسعه  در  و  شود 
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می زیاد  سرکوب  و  استبداد  و شرایط  شود 

ای جز بکارگیری ایدئولوژیک ها چارهدولت

 دینی را ندارند.

می عمیق  قدر  آن  مشکالت  که میزان  شود 

برای  را  بنیادگرا   زمینه  نیروهای  رشد 

های اصالحی به سختی کند و دولتفراهم می

کار  می توسعه  درحاِل  شرایِط  در  توانند 

 کنند.

این  در  غربی  دول  نیز  خارجی  بعد  در 

شرایط کشورهای اسالمی با تسلط بر شرایط 

علت  بر  مزید  نفت  و  اولیه  مواد  بازار 

شوند و یا نسخه توسعه را متناسب شرایط می

گیرند و لذا  ای و ملی به کار نمیمنطقه

گری دوری از عقالنیت و گرایش به افراطی

-با افزایش فقر و فساد رو به فزونی می

گیرد و نیروهای مسلمان از این حالت فقر 

و سرخوردگی بیشتر به مبارزه با غرب به 

آورند. غرب از  روش بنیادگرایانه روی می

به  کلیسا  تسلط  و  خشونت  تعصب،  دوران 

ولی دور شد  وارد  عقالنیت  و  لیبرال  ان 

هنوز   مسلمان  بخصوص  سوم  جهان  کشورهای 

درگیر تعصب و خشونت هستند و نتوانستند 

 دوران پس از استقالل را هدایت کنند.

راه غلبه بر بنیادگرایی و حکومت دینی 

است.  آزادی  توسعه  آن  و  است  درون  در 

ابتدا باید به بازخوانی مفاهیم و معنا 

س و  توانایی پرداخت  باید  خردورزان  پس 

و  درست  نقادانه  آگاهی  ایجاد  در  اصالح 

دست برداشتن از توجیه و فراهم کردن اصالح 

نوگرایانه داشته باشند و به عبارت دیگر 

نیاز به توانایی شناخت، کار  فرهنگی و 

شجاعت است. بنیادگرایی با در دست گرفتن 



   65  ها   بندیها و مرزضرورت –فصل دوم 

 

ها به مقابله با درآمدهای نفتی و رانت

-نوگرایی و تثبیت جامعه وارداتی و مصرف

پردازند و راهی جز موارد ذکرشده گرا می

 وجود ندارد.

از  را  اندیشیدن  مرزهای  فلسفه 

می تعیین  عبارتی نااندیشیدن  به  و  کند 

برای روشن کردن مرزهای اندیشه است. هدف 

ها است و  فلسفه روشن کردن منطقی اندیشه

هایی ارهفلسفیدن همان اندیشیدن است، گز

که گفتمانی باشند، دارای معنا باشند، 

مصّور باشند، در فضای منطقی بتوان آن را 

توان آنها را تصور کرد و ممکن باشند می

به   اندیشیدن  برای  پس  شناخت " اندیشید. 

برای کاهش    "منطق "نیاز است.    " منطق و متد

و   برای   "متد"خطا  بهتر  دریافت  برای 

 فلسفه است.

 ر مقدسج ـ نگاه به ام

 طرح موضوع تاریخچه  

دین ادیان،  تاریخی  باوری، بررسی 

دهد که روانشناسی دین و فلسفه نشان می 

مفاهیم خردورزی، حقیقت مطلق، یقین، امر  

متعالی، مفهوم خداوند، امر قدسی، معجزه 

و استثناء، مأموریت، ذات و جوهر، وجود 

در  مشابه  موارد  و  اسطوره،  موجود،  و 

اند. قبل از  ف چگونه بودههای مختلدوران

افالطون،  زمان  در  یونان  فلسفه  ظهور 

ای بر فلسفه ارسطو و سقراط بینش اسطوره

اندیشمندان  این  ظهور  با  که  بود  حاکم 

گیرد. اهمیت ارسطو در خرد مبنا قرار می

تاریخ فلسفه غرب برای آن است که بنیان 

می قرار  عقل  بر  را  فلسفه معرفت  و  دهد 

دربرگ او  است.  برای  زندگی  نحوۀ  یرنده 
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ای ارسطو شاگرد افالطون بوده است و فلسفه

متفاوت از استاد خود بنا می نهد. کامالً 

رساله   در  را   "ضیافت"افالطون  فیلسوف 

کند ولی خردمندی دوستدار خود معرفی می

می استعالیی  وضعیتی  دارای  داند. را 

نهد گاهی فراتر می  "جمهوریت"افالطون در  

داند را در اندیشیدن حقیقت می  و فلسفه ما

ساکن دست  "وجود"و در اثر این شناخت به 

نقش  می به  افالطون  مدرسه  سپس  یابد. 

پردازد و  مدیریت سیاسی توسط فیلسوف می

خورد. دکترین گره می "خیر مطلق"با ایدۀ 

گیری اندیشه سیاسی مسیحیت افالطون در شکل

قدرت کلیسای و  زمینی  مطلق  قدرت  گیری 

ولیک نقش بسزایی داشته است. اندیشه کات

مطلق" کانون   "خیر  قدیس  اگوستین  توسط 

شود و در فرهنگ اسالمی  قدرت در زمین می 

می انجام  فارابی  توسط  کار  شود. این 

افالطون معتقد بوده است که عالم از ازل 

چون  خالقی  به  را  آن  ولی  است  بوده 

نمی  "خداوند" تمام اطالق  است.  کرده 

موجودات قبل از وجود در عالم ُمثل وجود 

داشته و سپس توسط عالم ُمثل در موجودات 

 کند.تجلی و بروز می

تأمالت  براساس  نوافالطونی  جریان  بعدًا 

آسمانی و قدسی است شکل  عالم فراسو که  

 " احد یا واحد"گیرد که عالمی به سوی  می

است. البته پایه تفکرات سقراط، افالطون 

بین  یونان  فلسفه  در  اساسًا  و  ارسطو  و 

سوژه وابژه تمایزی نبود و میان طبیعت و 

است.   داشته  وجود  وحدت  شناسنده  انسان 

بنابراین دوران بینش اسطوری یونان قدیم  

ارسطو با  و   که  شده  مبدل  خردورزی  به 
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می نوافالطونیزمینی  توسط  مجدًا  ها شود 

شود. در دریافت یهودی، خلقت  آسمانی می

گردد بوبی و الهی باز میرعالم به خلق  

 که وجوه فرآیندی و تغییر و تحول ندارد.

های افالطونی را ارسطو تعارض و دوگانگی

می او  کنار  برای  و  همان    "موجود "گذارد 

ست که مشخص و معلوم است و نوعًا هستنده ا

 آید.از تجربه به دست می

با   فلسفه  وسطی  قرون  و   "حقیقت"در 

خورد و در سلطه الهیات پیوند می  "وجود"

کانون آن قرار   "خداوند" گیرد و  قرار می

گیرد. فلسفه اولی پس از ارسطو و از  می

سوی مفسران متافیزیک و سپس در طول قرون 

م فالسفه  توسط  میوسطی  مطرح  و سیحی  شود 

فلسفه اولی را همان وجود یا وجود متعالی 

دانند. منظور ارسطو از »علم به وجود می

موجود به مثابه "به معنای    "چونان وجود

بوده است ولی در آمیزش با بحث    "موجود

گیرد و وجود حالت فلسفه اولی متعالی می 

شود و وجود فلسفه تبدیل به تئولوژی می

مو  که  در  متعالی  اولی  فلسفه  ضوع 

به   تبدیل  بود  ارسطو  اولیه  تفسیرهای 

-، وجود متعالی یا استعالیی می "خداوند"

 شود.

هایدگر به این انحراف در تاریخ فلسفه 

در غرب که آمیختگی فلسفه با الهیات است 

می بحث  توجه  و  انسان   "دزاین"کند  یا 

هستند. یا انسان بودگی را به عنوان وجود 

می آن طرح  اسالمی  فالسفه  بعدها  و  کند 

ارسطویی را در مفهوم   "موجود"یا    "وجود"

 " خداوند"یا    "وجود متعالی"مطلق آن یعنی  
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را در کانون   "ایمان"اند و در نتیجه  دیده

نشانده تفکر  و  محور  فلسفه  و  اند 

کنند با و سعی میاند  اندیشیدن قرار داده

این  و  دهند  توضیح  را  آن  عقلی  استدالل 

 خوانند.را حقیقت می "ایمان"

این روال در دوران یهودیت و مسیحیت 

دنبال شد و سپس توسط فالسفه ایرانی نظیر 

 فارابی و بوعلی سینا در ایران شکل گرفت.

در یونان فلسفه که با سقراط از بینش 

سان کانون  گیرد و انای فاصله میاسطوره

می میفلسفه  محاکمه  به  را  وی  کشند شود 

گرفته   نادیده  را  خدایان  اراده  زیرا 

 بود.

به   بیشتر   " استثنا"و    "معجزه"یهودیت 

پردازد و امر قدسی متعالی را فراسوی می

بخشد و همه چیز را  تمام طبیعت تعّین می

نشانی از استعالی ربوبی که ساکن، مجرد، 

کند. ت قلمداد میغیرفرآیندی و تحولی اس

در مسیحیت نیز این امر به مسیح فرزند  

نیز   ایران  در  گشت.  تبدیل  خداوند 

آموزش   در  یاران  و  فردید  سیداحمد 

دانشگاهی به آمیزش فلسفه با دین و با  

بکارگیری انحرافی از طرح وجود هایدگر 

 ورزی پرداختند.به زوال اندیشه

عصر  در  و  غرب  در  فلسفه  هرحال  به 

گذاری شد و عقل  روشنگری توسط کانت پایه

 نقاد و انسان محور قرار گرفت.

پایه آموزش فلسفه را باید در ارسطو، 

سیاسی  امور  در  و  دانست  دکارت  و  کانت 

اسپینوزا قرار داد. در اصل دکارت راه 

هوسرل،  نیچه،  هگل،  کانت،  برای  را 

هایدگر، کارامر، تنچا، ریکور و سایرین 
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 گشاید.می

های مارتن لوتر پایه  16غاز قرن  در آ

می را  کاتولیک  اروپا  کلیسای  و  لرزاند 

می نوزایی  گام  رنسانس وارد  و  شود 

اروپایی نقطه اولیه را خردورزی ارسطو  

یابد و دکارت در اندیشه است را باز می

های کند و پایهعقالنیت یونانی مداقه می

-تکنوارهای مدرن و فلسفه مدرن شکل می

مرز خود را با الهیات و فلسفه گیرد و  

کند و دکارت انسان را سوژه دینی روشن می

داند. و امر ربوبی را خردمندی انسان می

بعدها فردریک نیچه عقالنیت را از توهمات 

حقیقت "دهد و موارد  متافیزیکی پاالیش می

-و خدای مجرد مسیحیت را بررسی می  "مطلق

  اراده معطوف به قدرت و "کند و نظر به  

انسان به    "توانایی  همیشه "را  بازگشت 

دهد و اصل را انسان پیوند می  "جاویدان

دهد. این روند با بر شدن انسان قرار می

هایدگر، پدیدارشناسی هوسرل و فالسفه و  

می ادامه  پساساختارگرایی  -اندیشمندان 

گر یابد و انسان مدرن هرمنوتیکی تأویل

می رساله زاییده  در  فوکو  میشل  و  شود 

 سازد.آن را متجلی می "روشنگری چیست"

دهد وقتی به هرحال تاریخ فلسفه نشان می

خردورزی،  اندیشیدن،  عنوان  به  فلسفه 

ایدئولوژیک پرسش امور  با  نقادی  و  گری 

آمیخته شده است محوریت انسان محو شده 

است و امور به فراسو فرستاده شده و سپس  

به صورت حکیم توسط خداوند یا جانشین او 

به ب است.  شده  فرستاده  باز  انسان  رای 

انسان روانعالوه  نظر  از  نشان  ها  شناسی 

نمیداده که  را  اموری  یا  اند  و  دانسته 
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پاسخی برای آنها نداشته به حالت معجزه 

دادند. امور نگریسته و به فراسو نسبت می

می  انگاشته  مقدس  اگر  فراسو  و در  شوند 

 بندد.گری را میراه عقالنیت و پرسش

 ـ مفهوم تقدس2

واژه تقدس حالت رازگونه و معجزه را  

می مقدس متبادر  امری  به  اصل  در  و  کند 

داشته  "بشری -فرا "شود که حالت گفته می

ها و  بشری نواقص، ضعف  - باشد. امر فرا  

انحرافات بشری را ندارد و اگرچه ظاهری 

یک  به  تبدیل  ولی  دارد  زیبا  و  معتدل 

گردد که لق میمفهوم، امر نقدناپذیر و مط

آور آن آن را به صورت حکم قدسی ابالغ پیام

 شود.و بشر مجبور به اطاعت آن می

معنی کردن واژه مقدس سهل و ممتنع است. 

قرینه با  همراه  فقط  بودن  اش مقدس 

آن  مقدس  دارد.  وجود  خوار(  و  )نامقدس 

لمس  را  آن  نباید  نامقدس  که  است  چیزی 

مجازاتش   تواند ازکند و اگر لمس کند نمی

 (78بگریزد.)

خنده نیز اگر در مقابل محراب یادبود 

هیچ  کشته است.  مکروه  باشد  جنگی  شدگان 

تعیین  عرف  و  نیست  نامقدس  ذاتًا  چیزی 

کننده آن است و همین مسئله در مورد مقدس 

فقط  مقدس  چیزهای  است.  مطرح  نیز  بودن 

مکان یا  ارواح اشخاص  و  خدایان  یا  ها 

درخت، رودخانه، تکه  نیستند بلکه سنگ،  

تواند چوب، خانه، مکان، واژه و غیره می

 مقدس شوند.

متجسم   که  است  چیزی  هر  آرمان "مقدس 

متعالی مفهوم التیحیزا و انتزاعی و مطلِق 

کیشی من یا ما باشد که به زندگی انسان 



   71  ها   بندیها و مرزضرورت –فصل دوم 

 

می مکان39)  "بخشدمعنا  جایی (  مقدس  های 

معجزه متبرک برای  و  نذر  شهادت،  ها، 

توانند ما را به ذات یک سنت و میهستند  

تر و یا از معنا و مفهوم و فلسفه نزدیک

 آن دور سازند.

به  که  است  مکانی  عاشق  عمیقًا  انسان 

باور و اولوهیت آن قدم نهاده است. عبادت 

کردن و گرامی داشتن آن تکه زمین و لمس 

های آن، حس همبستگی موقتی به کردن سنگ

طر شوق و همت دهد و به همین خاافراد می

شوند های مقدس تکثیر میاو است که مکان

(40) 

بلکه  نیست  مذهبی  الزامًا  مقدس  مکان 

قبیله و  مکاناقوام  نیز  مقدس  ها  های 

ساختمان دارند.  مذهبی بیشماری  که  هایی 

نیستند اما کارکرد اجتماعی دارند یا با 

اند و یا به  اشخاص خاصی ربط پیدا کرده

زیبایی مطرخاطر  میشان  نیز  هستند  -ح 

عبارت قوی  احساسات  گونه توانند 

 برافروزند.

و پیام یافته  برتر  مقام  مقدس  آوران 

های خروج از عدالت و بروز فساد از پایه

شود زیر این برتری به  همین جا آغاز می 

و   سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  امور  همه 

کند و انسان به عنوان غیره تسری پیدا می

ت عقل نقاد تبدیل به شناس با محوریفاعل

-موجودی بدون اراده، آگاهی و اختیار می

 شود.

می تالش  کالم  دستگاه نظام  این  کند 

خداوند  چون  سازد.  موجه  را  ناعادالنه 

تبیین   به  نیاز  که  رازآلودی  )مفهوم 

مفهوم آن دارد( مستجمع جمیع صفات است 
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کند و باید  لذا بندگان خود را رها نمی

ب راهنمایی  آنها  )استدالل برای  فرستد 

نیاز انسان به راهنمایی الزم است( و لذا 

ارتباط خداوند با انسان باید به صورت 

بحث این  تمام  ولی  شود  طرح  در عقلی  ها 

حیطه فهم انسانی است و قرائت خرد انسانی 

است و جنبۀ تقدس ندارد و از این امری 

 شود ولی قرار است مقدس باشد.بشری می

ناپذیر ایند پرسشدین را وقتی مقدس نم

پایهمی عنوان  به  پیامبران  بر  و  -شود 

پوشانند و بعدًا گذاران دین جامه تقدس می

هر فردی فردی که جانشین او قلمداد شود 

امر  تسلط  و  پوشید  خواهد  را  جامه  این 

 مقدس بر مردم و جامعه برقرار خواهد شد.

ها در پذیرش دین مختارند و این انسان

آنهاست و اساس تربیت   اختیار ناشی از عقل

نظر از بر آگاهی انسان قرار دارد. صرف

رازگونه  مفهوم  از  تلقی  نحوه  و  منبع 

آوران در روز تکوین شخصیتی خداوند، پیام

اند که خود دریافت هایی را فهم کردهپیام

و فهم در روند تعامل با جامعه بوده است 

شود و به قالب لفظ و وقتی پیام زمینی می

میدرمی پیدا  بشری  حالت  در  آید  کند. 

پیام ارتباط  نوع  فهم  پیشینه  و  آوران 

های زیادی در مورد لفظ و معنا آنها بحث

آور و ای لفظ را از پیامشده است و عده

ای نیز لفظ اند و عدهمعنا را پیام گرفته

و معنا را فهم، برداشت و دریافت قلمداد 

 اند.کرده

ی قلمداد ولی وقتی محتوای پیام غیربشر

آور بلکه شود و نه تنها پیامشد مقدس می

گیرند افرادی که به جانشین او قرار می 
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 شوند.مقدس می

گفتمان قدرت نیز امکان بروز تقدس و  

کند. در طول تاریخ ترویج آن را فراهم می

ها وقتی به قدرت و ثروت دست  بشر حکومت

اند جهت حفظ و استمرار آن نیاز به یافته

تن نوعی معرفت برای تحقیق مردم خدمت گرف

اند تا بتوانند جلوی اعتراضات را  داشته

گرفته و مردم را از نظر معرفتی توجیه  

نمایند که قدرت و ثروت در دست حاکمان 

امنیت  و  جامعه  حفظ  برای  ضرورت  یک 

آنهاست. بنابراین سومین حلقه تسلط بر  

 شود.مردم پس از قدرت و ثروت تکمیل می

به قدرت و ثروت در قالب   اتصال معرفت

ایدئولوژیک به مرور به جایگاه حاکمان 

بخشد به طوری که مردم این امر  تقدس می

شمارند و لذا  را یک واقعیت و ضرورت می

افتند. در فکر آزادی و رهایی از فقر نمی

و  دینی  علمای  بعضی  راستا  این  در 

شوند و روشنفکران نیز به خدمت گرفته می 

 پردازند.ی حکومت سلطه میبه تدوین معرفت

به مرور این امر بر حاکمان نیز مستولی 

شود که نماینده خدا روی زمین هستند می

)ظل هللا( و هرگونه اعتراضی ولو امور سادۀ 

و آزادی قلمداد  فتنه  و  شورش  را  خواهی 

می اگر سرکوب  حاکمیت  این  کنند. 

تر ایدئولوژیک و دینی باشد بسیار خطرناک

 خواهد شد.

تقدسر جهت  دینی  به وشنفکران  زدایی 

زدهروش دست  مختلف  عدههای  و  با اند  ای 

سازی این قصد دارند روش تقلیل یا حداقل

مسئله را حل نمایند و در هر دوره یک 

مسئله که  موضوع  نمایند  حل  را  برانگیز 
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پایان است. در صورتی که  این یک امر بی

گرایی مشخص شود و انسان اگر ریشه تقدس

گر محور قرار گیرد  ن هرمنوتیکی تأویلمدر

و نحوه خوانش متون به تناسب زمان تکمیل 

اسطوره امور  ارادی شود  و  عقالنی  به  ای 

می پیدا  عنوان میل  به  اندیشیدن  و  کند 

 محور انسان سوژه قرار گیرد.

تقدس نظیر در  دیگری  مفاهیم  سازی 

اطاعت معجزه،  استثناء،  مطلق،  -حقیقت، 

پرسش عدم  موارد پذیری،  و  عصمت  گری، 

شوند که اساسًا انسان را مشابه وارد می

 سازد.از جایگاه خود دور می

حاکمان دینی میل شدیدی به سلطه فراگیر 

بر همه امور مردم دارند و تاریخ نشان  

دوره هر  در  است  حکومت داده  دین  که  ای 

سانسور،  است.  شده  گونه  این  است  کرده 

قدرت هر   نظارت و ممیزی عالمان دینی، با

تمام سقوط چه  از  جلوگیری  شعار  به  تر 

شود و انسان و بردن او به بهشت طرح می

عقب عوامل  از  این  یکی  جوامع  ماندگی 

 عالمان امر مقدس هستند.

کلیسا  طرف  از  که  تقدیس  امر  مدیران 

می و  تعیین  مقدس  تعیین  کارشان  شوند 

با  و  بود  جامعه  در  امور  بودن  نامقدس 

پیچید کاری  و  انسانی، ساز  رفتارهای  ه 

کنشارزش نهادها،  و  ها،  فعالیت  و  ها 

کردند و مردم امور اعتقادات را کنترل می

-ای تقلید وار تقدیس میآنها را به شیوه

 کردند.

سانسور، نظارت، سلطه، کنترل و ممیزی 

عالمان دینی تا حدی بر همه امور جامعه 

می تام  مستولی  مسئولیت  آنها  که  شود 
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عنوان نماینده خدا بر زمین   را به  انسان

کنند و تمام امکانات در عهده خود تصور می

آورند تا این را نیز در سلطه خود در می

امر مقدس را بهتر در دست گیرند. در این 

شرایط دو پدیده فساد و خشونت در جامعه 

می پیدا  بر رواج  سلطه  سو  یک  از  کند 

امکانات و ثروت جهت کنترل افراد جامعه 

فراگیر میرونق   فساد  به  منجر  که  یابد 

)می تام 42شود  کنترل  دیگر  سوی  از  و   )

نیاز به قدرت دارد و این امر با خشونت 

می از  همراه  جامعه  افراد  سرپیچی  شود. 

بحث یا  و  دینی  که امور  روشنفکران  های 

شود به ها میمنجر به رهایی آزادی انسان

می سرکوب  شکنجهشدت  انواع  و  و شود  ها 

در مورد زندانیان و مردم جامعه   خشونت

شود رود و با امر مقدس توجیه میبه کار می

(. متأسفانه نیروی وابسته به حاکمان 43)

دینی از دید معرفت یا قدرت یا ثروت و 

نزدیک  آنها  به  مورد  سه  هر  داشتن  یا 

با می آنها  فرامین  اجرای  در  و  شوند 

می سبقت  و  رقابت  به  و یکدیگر  پردازند 

شود ر دارای یک فرآیند تقلیدی میاین ام

و هرکس یا گروهی وفاداری و اخالص بیشتری 

-به رهبر نشان دهد به مدارهای باالتر می

رسد. تجربه نشان داده است که روند این 

-خشونت رو به افزایش بوده و ایجاد حرکت

تر در اجرای شریعت و قوانین های افراطی

به اسالمی و مشروعیت دینی بیشتر بخشیدن  

عمل خود را دارد. این خشونت با سکوت،  

خودسانسوری و نهایت قربانی شدن مخالفان 

می تعادل  مدارهای به  در  دوباره  و  رسد 

 کند.باالتر جریان پیدا می
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شعار   میهن"تدوین،  ـ  شاه  ـ  یا   "خدا 

نظام مطلقه والیت و نمایندۀ خدا روی زمین 

 از این قبیل فرآیندهای سلطه هستند.

شود ر منجر به ایجاد ترس میفرآیند زو

ای و ترس نیز عامل پذیرش سلطه است و عده

و  خود  حفظ  جهت  نیز  روشنفکران  و  مردم 

کاهش هزینه و یا عدم آماده بودن شرایط 

هایی کنند. در دورانمبادرت به سکوت می

از تاریخ بعضی از رهبران، با دید مثبت 

اند رفع ظلم و برقراری عدالت قیام کرده

اند . در  مردم نیز از آنها پیروی کردهو  

اند این روند رهبران حالت کاریزما گرفته

اند. و مردم جنبۀ تقدس به آنها بخشیده

در بعضی موارد این رهبران گفتمان شیفته 

اند و به مریدپروری روی را ترویج کرده

اند و یا پس از فوت، رهبران بعدی آورده

تثبیت و   اند جهتکه حالت کاریزما نداشته

رهبران  نام  به  را  خود  اقدامات  سلطه 

 اند.کاریزما یا خودشیفته حاکم کرده

تمایل شدید به کسب قدرت باعث شد که 

رو تصور کرد که مردم را عناصری دنباله

کنند. اگرچه در ابتدا از قدرت تبعیت می

گویند قصد آنها دادن آگاهی، آزادی و می

مشارکت عدالت است ولی یک قدرتی که بدون  

مردم باشد در نهایت منجر به آزادی مردم 

 نخواهد شد.

حساسیت  و  باشد  خارجی  اگر  قدرت 

تحریک  را  ضدبیگانگی  و  ناسیونالیستی 

نکند امکان دارد مردم را شیفته و مجذوب 

خود در مقابل عظمت قدرت خود سازند و در  

روانی،  خودباختگی  طوالنی  فرآیند  فکر 

در  و  آورد  پدید  را  اجتماعی  و  فرهنگی 
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 هویت سازد.نهایت مردم را بی

این از  مردم  درک  غریزی   اگر  فرآیند 

شکل   متعادل  رابطه  تنظیم  امکان  باشد 

نخواهد گرفت و اگر قدرت استبداد داخلی 

باشد  داشته  خارجی  قدرت  با  پیوند  نیز 

 تر خواهد شد. این پذیرش قدرت محکم

بخشی در تاریخ وجود قدرت، ترس و تقدس  

استبداد  سلطه  که  بود  شده  باعث  ایران 

در قالب   علیرغم تغییرات پی در پی همواره

شاهان مختلف ادامه یابد و معموالً شاهان 

با علمای دینی همراه شده و این حالت را 

 اند.تحکیم، تداوم و تقدس بخشیده

کیفیت و میزان شناخت مردم از رهبران 

و نوع رابطه با آنها نیز مهم است. در 

نقش   رابطه  تاریخ" این  در  مطرح    " شخصیت 

 شود.می

مردساال که  قبیلگی  رانه، روابط 

براساس  است  بوده  فردی  و  کاریزماتیک 

لزوم ضرورت خود،  زمان  اجتماعی  های 

فراهم  را  همگان  توسط  پذیرش  و  احترام 

از  می محافظت  فرآیند  در  است.  آورده 

که   هرکس  اجتماعی  مناسبات  و  قبیله 

بتواند زیرکی، هوش و استعداد خود را در 

رابطه با رفع نیازهای قبیله و قوم و حل  

و مشکالت آنها به کار گیرد از نقش   معضالت

شد و به تدریج و به و قدرت برخوردار می

صورت طبیعی زعامت، ریاست و رهبری مردم 

را به دست گیرند و از طرف دیگر مردم 

نیز تبعیت و پیروی از آنها بر خود واجب 

ها و دانستند و نجات از مشکالت و سختیمی

از داشتن امنیت را تنها از طریق تبعیت  

شکوه  و  جالل  محو  و  بدانند  قبیل  رؤسای 
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آنها شوند و به مرور به آنها تقدس بخشند 

و خود نیز با خودباختگی ضعف خود و تبعیت 

همیشگی از راهبران را امری محتوم تلقی 

پرستی رواج پیدا کرده نمایند و لذا شخص

و رؤسا نیز از این نکته استفاده کرده و 

دستگ و  نقش  قدرت،  افزایش  اداری به  اه 

می مبادرت  میخود  نیز  شاهان  -کردند. 

و  روند  همین  از  استفاده  با  کوشیدند 

امور  همه  خود  شخصیت  و  هوش  بزرگنمایی 

اجتماعی و حل مشکالت را به قدرت و ارادۀ 

موجودیت،  نیز  ملت  و  سازند  مرتبط  خود 

هویت و زندگی خود را ناشی از فضل، عنایت 

 و بخشایش شاه قلمداد نمایند.

روابط روا در  نحوی  به  دوستی  شاه  بط 

ذهنی مردم نقش بست به طوری که اگر در 

کردند شاه  اثر فشارهای ظالمانه قیام می

می پذیرا  را  و دیگری  اسالم  ظهور  شدند. 

را  آن  مردم  شد  باعث  جدید  پیام  ارائه 

شخصیت روحیه  تدریج  به  و  شوند  -پذیرا 

گرایی با مذهب گرا خود و ذهن و روان 

قدرت بیشتری در بر گرفت و مردم را با  

سازی و منجی  گرایی به ابعاد قهرمانشخصیت

 تسری پیدا کرد.

حکومت نیز  بعدها  غیرحاکم اگرچه  های 

های هایی از سرزمینگشتند و حتی بر قسمت

همان  مجدًا  ولی  کردند  پیدا  تسلط  عربی 

تسلط را برپا کردند و هنر، ادبیات، شعر 

ه قرار و مذهب در خدمت دربار و مدح شا

هایی با حمایت بخشی از گرفت. اگرچه نهضت

می ظهور  ضعفمردم  علت  به  ولی  های کرد 

تئوریک و عدم مشارکت جامع مردمی حالت 

تبعیت داشتند و قادر نبودند به دور از 
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 گرایی به راه خود ادامه دهند.شخصیت

های دینی با پس از بروز اسالم و حکومت

تعلیمات و تبلیغات توجه به سبک و محتوای  

توان گفت روحانیون چنان  رهبران مذهبی می

عمل کردند که بر عمق تصور و لتقی مردم 

سازی پروری و منجیگرایی، قهرمانبه شخصیت

میان  فتوایی  رابطه  تدوین  بیفزایند. 

مقاطع  بعضی  در  اگرچه  مجتهدین  و  مردم 

ولی   است،  داشته  مثبت  تأثیرات  تاریخی 

بنیا فتوایی  و رابطۀ  ایدئولوژیک  دی 

مضمونی روانی ترویج و حاکم کرده است و 

تر رابطه تبعیت و پیروی از قدرت را محکم

 کرده است.

به مرور که رابطه فردی و کاریزمایی 

در  مردم  و  تبدیل  ساختاری  و  جمعی  به 

و   نظارت  مشارکت،  به  ساختاری  نهادهای 

می قدرت  رابطۀ  کنترل  نقش  از  پردازند 

گرایی کاسته و بک شخصیتقدرت ـ مردم به س

به دولت ـ ملت گرایش پیدا کرده است و 

رفته  بین  از  نیز  تقدس  میزان  همین  به 

 است.

با بروز انسان مدرن و ایجاد شبکه بهم 

که انسان توانا را  "دانش ـ قدرت"تنیده 

کند با کمک افزایش دانش، قدرت قادر می

کند  خلق  را  دانش  قدرت  با  و  بیافریند 

قدرت در سطوح اجتماع گسترده   شبکه دانشـ 

شود و امکان نظارت و کنترل همگانی بر می

 شود.قدرت فراهم می

شخصیت قدرت،  منجیبنابراین  -پروری، 

قهرمان ایجاد سازی،  به  ترس،  و  پروری 

پذیرش، تبعیت از قدرت و تقدس سازی گرایش 

 کند.پیدا می



                            روش مدرن خوانش قرآن    80

 د ـ نگاه به مفهوم حقيقت

 مقدمه-1

-هرمنوتیکی تأویل  با ظهور انسان مدرن

گرا مفهوم حقیقت مطلق مجرد که مستقل از 

دارد  وجود  مکان  یا  نقطه  یک  در  انسان 

فرو ریخت. بحث وجود که با افالطون آغاز 

شده بود و افالطونیان آن را توسعه داده 

بودند وارد اندیشه فالسفه اسالمی شد و در 

های اخیر با نگرش انحرافی از فلسفه دهه

گر توسط بعضی نخبگان فلسفی »دازین« هاید

و  حکمت  فلسفه،  و  شد  آمیخته  ایران  در 

عرفان اسالمی را شکل داد. اگرچه ساختار 

بلکه  نیست،  الهیاتی  هایدگر  »دازین« 

سؤال هایدگر این بود که انسان چیست و  

کیست؟ لذا برای هایدگر بحث هستی انسان 

گفت انسان در »دازین« تحقق مطرح بود و می

کهمی و   یابد  است  خودش  از  انسان  فهم 

مخالف بحث وجود به عنوان مبانی مجرد در 

 یک نقطه و مکان بود.

های »دازین« هایدگر خود و بیرون ویژگی

خود انسان، مرکزیت اگزیستانیال انسان، 

بوده   انسان  بودگی  جهان  هستنده  شدن، 

 است.

در فرآیند شدن در طرح »دازین« هایدگر 

هان بودگی در ارتباط بسیار مهم است و ج

 ارتباط با دیگری مطرح است.

او معتقد بود که بحثی به عنوان وجود، 

وجود ندارد و آنچه است موجود یا هستنده 

 سازند.باشد و حقیقت را میمی

نیچه،  گادامر،  را  مفهوم  این  سپس 

وینگشتاین و سایرین پس از هایدگر بسط 

دادند و مفهوم واقعیت که گویای این باشد 
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بوده است زمانی که انسان نبوده که چیزی  

است از بین رفت بلکه انسان با ارتباط، 

 کند.سخن و زبان واقعیت را خلق می

انسان  با  حقیقت  قدیمی  مفهوم  پیوند 

مجرد  و  مطلق  ترکیبی  مقدس  امر  و  سنتی 

آفریده بود که انسان را اسیر خود کرده 

 و از راه اندیشیدن دور کرده است. 

اثر عظیمی در نگاه   نگرش قبلی به حقیقت

به مفهوم رازگونه خدا داشته و دین باوری 

 الشعاع قرار داده است.را نیز تحت

مسئله مهم دیگر در بحث تأویل است که 

های اخیر مفسرین جدید حتی تأویل در دهه

-ها و قرائتها، بازتابرا مطابقت برداشت 

های مستقل های عینی و واقعیتها با مصداق

دانسته ذهن  تکلیف از  که  این  بدون  اند 

تعریف   را  ذهن«  از  مستقل  »واقعیت 

 نمایند.

و  حقیقت  مفهوم  دارد  ضرورت  بنابراین 

انسان،  با  رابطه  در  آن  پیدایش  روند 

 بررسی شود.  "زیست ـ محیط"پیدایش زبان و  

 ـ طرح موضوع2

ها و مفاهیم زیادی در فلسفه قدیم واژه

است.   رفته  کار  به  تعریف  حقیقت، بدون 

هستند.  امور  این  از  مطلق  امر  و  یقین 

ها در کاربرد بخصوص وقتی این گونه واژه

مابعدالطبیعی به کار رفته باشند باید  

شان بازگرداند آنها را به کاربرد روزمره

 گیرد.و این امر توسط زبان صورت می

گیرند معناها در فضاهای زبانی شکل می

دیگر   فضاهای  در  آنها  بکارگیری  به و 

و   است  زبان  مرزهای  از  فرارفتن  معنای 
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-انسان را در گردونه امور مهمل قرار می

دهد. این مفاهیم بدون آن که معنای آنها 

به خوبی فهم و تعریف شود انسان را دچار 

می مبهم  فلسفه  پریشانی  کار  و  گرداند 

آرامش و  است.  اندیشیدن  انسان  به  بخشی 

مطلق،واژه یقین،  حقیقت،  مانند   هایی 

وجود، عین، واقعیات مستقل از ذهن و از 

این قبیل باید در فضای زبانی معمول معنی 

داشته باشند و فهم شوند و در این فرآیند 

در  معنا  نظام  نمایاند.  باز  را  خطاها 

گیرد زیست ـ محیط و از طریق زبان شکل می

و لذا معنا را باید در همان فضا شناخت. 

با   انسان  ارتباط  اثر  در  خود، زبان 

گیرد و سخن گفتن ها و دیگران شکل میپدیده

شود و معانی کاربرد آنها در زبان پیدا می

دانستن  برای  دیگر  عبارت  به  هستند. 

معنای یک واژه باید دریافت که آن واژه 

در زبان چگونه استفاده شده است. کلمات 

در یک فرآیند آموختنی و یادگیری به کار 

می کلگرفته  یک  اگر  و  صورت شوند  به  مه 

رود  کار  به  مختلفی  معانی  برای  مشترک 

-انسان در فرآیند آموختن زبان یاد می

مختلفی  موارد  در  را  کلمه  آن  که  گیرد 

 بکار گیرد.

امور  در  که  مفاهیمی  و  کلمات  لذا 

-روزمره زندگی در زیست ـ محیط ساخته می

شوند نباید به آنها اطالقی مجرد و غیر  

آنها به  آموختن  فرآیند  زیرا   از  داد 

وجود   آنها  استعمال  از  فراتر  ماهیتی 

ندارد و معنای کلمه نوعی کاربرد آن است 

و جدا از موقعیت آن دیگر دارای معنایی 

 خود نیست.
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از طرف دیگر اگر بخواهیم برای یک کلمه 

به غیر از کاربرد آن در زبان، معنایی 

بیش از آن در نظر بگیریم دیگر معنایی 

 داشت .روشن نخواهد 

 بينی ـ شکل زندگی، زیست ـ محيط و جهان3

انسان در جریان زندگی و تعلیم و تربیت 

به تدریج دارای چهارچوبی برای نگاه به 

شود که ناشی از نحوه عمل، زندگی امور می

آورد که به  و تعلیماتی است که به دست می

جهان چارچوب  میاین  این بینی  گویند. 

الیت ساخته شده  بینی از الگوهای فعجهان

کنش انسان  زیرا  لذا است  و  است  گرا 

ساختارش افعال اوست که یک »روش زندگی« 

می شکل  با را  ارتباط  در  انسان  دهد. 

می کنش  میدیگران  تأثیر  و  کند،  پذیرد 

-بیند که نقش بسزایی در جهانتعلیم می

بینی او دارد. در این فرآیند زبان را  

گیرد و به  آموزد و کلمات را به کار میمی

ها و این ترتیب انسان با شرکت در فعالیت

-بینی میهای زبانی دارای یک جهانبازی

شود. انسان وقتی کودک است کلمات را به 

صورت مجرد یا نظام نشانه یا دالـ  مدلول 

گیرد، بلکه در یک فرآیند »بازی یاد نمی

صورت  به  ارتباط«  و  »کنش  در  و  زبانی« 

ارتباطامجموعه از  بهم  ای  را  امور  ت 

سازد و شروع کند و احکامی را میمربوط می

تواند کند. کودک نمیبه یادگیری زبان می

تنها با تکیه بر اطالعات زبانی توانایی 

سخن گفتن را کسب کند بلکه ابتدا باید  

با  توافق  و  ارتباطات  در  را  مفاهیم 

ها دیگران یاد گرفته )احکام( و با واژه

و جمالت آن را بیان کند. برای مثال اگر 
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نشانه  نظام  با  را  توپ  مفهوم  کودک  به 

بگوییم»برو  او  به  بعدًا  و  دهیم  آموزش 

توپی بیاور تا فوتبال بازی کنیم« او به 

صرف بیان چندین کلمه قادر به آوردن توپ 

را  توپ  کلمه  معنای  بلکه  نیست  بازی  و 

حتی وقتی با او فوتبال بازی کنیم به را

 کند.آموزد و احکام را اجرا میمی

شکل مبانی  به بنابراین  معرفت  گیری 

حوزه عمل، شکل زندگی و زیست ـ محیط ربط 

دارد و این معرفت در ارتباط و محیط جمعی 

 آید. به دست می

-وقتی سخن از کاربرد کلمات و جمالت می

رو شود با موقعیتی جمعی و ارتباطی روبه

-گیری معرفت و جهانهستیم و لذا در شکل

ها با هم توافقات جمعی دارند بینی انسان

تا بتوانند با هم در بازی زبانی مشترکًا 

شرکت نمایند. بنابراین در سخن گفتن فقط 

کنیم بلکه ارتباطات کلمات را بازگو نمی

ها را در یک نظام احکام که مورد و فعالیت

گیریم و به شکل سخن توافق است به کار می

کنیم که به نحوی ی زبانی ارائه میو باز

( 44انسجام دارد و »نظام فرضی« ما است )

 که مورد تجربه قرار گرفته است.

پس »وجود داشتن« زائیده ارتباط عملی 

های خود هاست که انسان یافتهما با پدیده

کند یا آنها را از دیگران گذاری میرا نام

گزارهمی صورت  به  که  هستند.  آموزد  ها 

به  کار که  است  معنا  بیانگر  گزاره  برد 

صورت بازی زبانی به صورت جمعی و توافق 

 شود.روی آن بکار گرفته می

جهان تجربی بنابراین  فرآیند  یک  بینی 

وجود  خود  خودی  به  و  ابتدا  از  و  است 
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ندارد که فرد آن را درک کند و سپس تجربه 

به  نیاز  گفتن  سخن  برای  افراد  کند. 

ها صورت ر فعالیتارتباط جمعی که در اث

گیرد و به صورت احکامی در مورد آنها می

باشند و صرفًا وجود شود میتوافق حاصل می

ها قواعد زبان کافی نیست. البته گزاره

این  از  فقط  بلکه  نیستند  خطا  از  مصون 

ارتباط  و  زبانی،  بازی  مبنای  که  جهت 

هستند توافقی هستند و معنایی فراتر از 

 عیت( ندارند.این )مطابقت با واق

بینی متناسب شکل زندگی و به عالوه جهان

زیست ـ محیط برای یک زمان است و حالت 

احوال  و  اوضاع  همه  برای  مطلق  قطعیتی 

ندارند بلکه نسبی هستند و در طول زمان 

می تغییر  کارآیی دچار  وقتی  ولی  شوند 

عملی یک گزاره برای انسان همواره وجود 

داند به م میدارد فرد خود را به او ملز

توان گفت افعال انسان مقوله طور خالصه می

دارد.  بر  در  را  گزاره  و  قاعده  زبان، 

اعمال انسان همراه با باور است که در  

شود و زبان با نگاه نسبت به جهان کسب می

تعلق گره خورده است و عمل انسان و شکل 

عقل است و از زندگی او نیز یک موجود ذی

ع نحوه  با  جهت  شکل همین  و  حیوانات  مل 

زندگی آنها متفاوت است. لذا عمل انسان 

 در شکل زندگی او جدای از زبان نیست.

های واقعیت چیزی جز آنچه ما در بازی

دهیم نیست و »واقعی زبانی خود انجام می

بودن« و »جزیی از نظام باورهای ما بودن« 

در اصل یک مفهوم هستند. و واقعیت چیزی 

زبانی نیست. به عبارت های  فراتر از بازی

دیگر معنا همان کاربرد است و »واقعی« 
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همان چیزهایی هستند که ما این لفظ را  

بریم و لذا »واقعی« برای آنها به کار می

شوند. و »غیرواقعی« در زبان معنادار می

که  نیستند  خاص  واقعیات  این  واقع  در 

امکان زبان مبتنی بر آنهاست، بلکه تلقی 

ان واقعیات است که امکان چیزهایی به عنو

 آورد.زبان را فراهم می

 ـ نسبيت واقعيت4

حقیقت وابسته به مفاهیم است و مفاهیم 

وابسته به اشکال زندگی مختلف هستند و 

ها لذا حقیقت هم نسبی خواهد بود. انسان

مفاهیم مختلفی دارند و واقعیات مختلفی 

 هم وجود دارد.

 ـ مفهوم عينيت5

مبنای معرفت را جز از فلسفه سنتی بحث  

امکان واقع  با  تطابق  احراز  پذیر طریق 

واقعیت نمی کشف  و  دسترسی  اما  دیدند 

فاعل   ذهن  شدن  واسطه  بدون  بیرونی 

شناسایی ممکن نیست. کانت این مسئله را 

روشن کرده و به دنبال آن در درون فاعل 

های شناخت و به دنبال مبنا گشت و با روش

ولی دارد.  سامان  در   مختلف  تجارب  به 

 توجه بود.جوامع مختلف بی

انسان در ارتباط با جهان دارای شناخت 

شود پس نه جهان و نه انسان هیچ یک به  می

نمی باشند تنهایی  شناخت  مبنای  توانند 

بلکه »انسان در جهان« مبنا است. انسان 

کند و این نگرش دوگانگی در جهان زیست می

 برد.سوژه را از بین می

های عینی و فلسفه نه در حوزهمبنا در  

مستقل است و نه در ساختار ذهنی مستقل  

بلکه در تعامل میان انسان، زبان، فکر 
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کنند انسان و جهانی که در آن زندگی می

 باشد.محیط( می -)زیست 

ها با بنابراین دیگر بحث مطابقت گزاره

واقعیت مستقل نیست بلکه کلماتی هستند  

ت انسانی قرار که در بافت زبان و فعالی

 دارند.

معناداری جمالت را با صرف قرار داشتن 

نمی زبانی  سیستم  یک  دانست  درون  توان 

سازگار  جمالت  دیگر  با  باید  جمالت  بلکه 

در  الگودار  رفتار  و  افعال  با  و  باشد 

 زیست ـ محیط نیز هماهنگ باشد.

بنابراین ساختار عینیت به نحو مستقل 

عمل متقابل شود بلکه با  از قبل داده نمی

آید و ها و زیست ـ محیط به وجود میانسان

ها دارد که در جهانی ریشه در بین االذهان

ها با معرفت  شود. انسانمشترک تجربه می

نمی شبکهآغاز  با  بلکه  از  کنند  ای 

کنند که یک شیوه بودن ها آغاز میفعالیت

 است.

این تفکر تحول عظیمی در شبکه بازنمایی 

که قبالً به دنبال مطابقت به وجود آورد  

وار ذهن با واقعیت مستقل بود. بلکه آینه

ریشه عینیت را با معرفتِ در ارتباِط باور 

حقیقت  کرد.  جستجو  باید  زندگی  شکل  با 

صرفًا به نحوه عمل انسان وابسته است و  

بکارگیری  در  انسان  توانایی  نمایانگر 

با  آنها  تطابق  بحث  و  است  زبان  کلمات 

معنای شناخت    واقع  برای  ندارد.  روشنی 

پارادیمهایی  و  الگوها  »واقعیت«  مفهوم 

را  مفهوم  آنها  طریق  از  که  دارد  وجود 

شناسیم. انسان به واسطه شناختی که از می

می »واقعی«  را  آنها  که  دانیم چیزهایی 
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 شود.مفهوم واقعیت برایش معلوم می

باور به وجود یک چیز تنها از راه فهم 

آید و فهم آن چیز  ت میو یافتن آن به دس

یافتن چیستی آن است و وجود به خودی خود 

یافتنی نیست. وقتی به وجود چیزی اذعان 

کنیم در حقیقت به حداقل یک وصف خاص  می

کنیم. اذعان به وجود یک موجود اذعان می

اذعان با وصف خاص است به طوری که بدون 

نیستیم.  مواجه  موجود  آن  با  ما  وصف 

حداقل یک ویژگی برای آن بنابراین باید  

 قائل شد.

مشروط  »عینیت«  درباره  بحث  بنابراین 

به احراز مطابقت معرفت با واقع نیست و 

و   است  موردنظر  عینیت  از  دیگری  معنای 

این معنای دیگر به نوعی توافق همگانی 

از  که  است  عینی  چیزی  دارد  بر  در  را 

 های مختلف یکسان دیده شود.دیدگاه

دگی انسان در جهان سر عینیت از شکل زن 

با  برمی که  است  باورهایی  شامل  و  آورد 

شکل  این  و  است  خورده  گره  زندگی  شکل 

بنابراین  است.  همگانی  و  جمعی  زندگی 

عینیت به معنای وابستگی به شکل زندگی و 

 به معنای توافق همگانی است.

 ـ رابطه حقيقت، تقدس و خشونت6

بحث به  توجه  اندیشیدن، با  فلسفه  های 

میحق تقدس  و  خشونت یقت  که  فهمید  توان 

محصول عدم وجود عقالنیت به خصوص از نوع 

انتقادی آن، مطلق انگاشتن امور و سعی 

در سلطه بخشی بر آن که باعث دوری از 

-گرایی و پذیرش دیگری و تقدستکثر، نسبی

شود. در نوع نگرش  بخشی به امر مطلق می

بعد به مفهوم و تصور از خدا که در قسمت  
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می آمد  و  خواهد  بنیادگرایی  گفت  توان 

گری همیشه با خشونت همراه است و  افراطی

همواره به صورت سی نرژی یکدیگر را تقویت 

 کنند.می

 هـ ـ نگاه به مفهوم گناه و ثواب

 مقدمه و طرح موضوع  -1

انسان برای  اصل  در  که  سازی ادیان 

اند و دین رحمت هستند در کالم فقها آمده

به   شدهتبدیل  مجازات  و  ترس  اند. دین 

تک   یکطرفه،  سویه،  یک  واعظانه،  نگاهی 

یی نشانگر حذف آزادی  گویی و امر و نهی

انسان و تفکر دستوری جهت اجرا احکام و 

برای عدول از انجام    تکالیف دینی است.

لحاظ  جریمه  و  مجازات  احکام  و  عبادات 

شده است و لذا رابطه انسان و دین را با 

 اند. کرده ترس برقرار

و  اخروی  مجازات  از  مملو  فقهی  کتب 

اعدام،  قصاص،  انتقام،  محارب،  دنیوی، 

میمفسدفی و  االرض  شرایط  در  که  باشد 

های خاصی متناسب امکانات و فرهنگ  دوران

شده است ولی به علت  زمانه خود اجرا می

تجردنگری و عدم تعمیم برداشتها به هر 

حتی    زمان و بر مکان ادامه یافته است.

و  حسابرسی  نوعی  نیز  قیامت  از  تلقی 

می متبادر  ذهن  به  را  لذا مجازات  کند. 

مجازات  نظام  در  خشونت  و  تبعیت  ترس، 

به   مراجعه  و  دارند  مهمی  جایگاه 

ادوار  در  مجازات  و  شکنجه  تبارشناسی 

نظارت  و  مراقبه  تنبیه،  نحوه  تاریخ 

 بررسی شده است.

تکالیف دینی که در حقیقت برای تمرین 

اند تبدیل به اموری  سازی آمدههت انسانج
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مجزا و که باید اجرا شوند گردیده است و  

داده تخطی از آنها احساس گناه به فرد می

است. نگاه به گناه و فرد گناه کار نیز 

 بسیار بد و با بار منفی همراه بوده است. 

گناه  برای  مجازات  طراحی  موازات  به 

ب و  است  شده  نیز  ثواب  برای  رای طراحی 

شده  گرفته  نظر  در  ثواب  تکالیف  انجام 

است و کتاب مفاتیح مملو از این ثوابها 

که مفهوم کلمه "ثوب" در  باشد درحالیمی

کند نکته قرآن چیز دیگری را متباور می 

تلقی این  در  دیگر  گیری مهم  نظر  در  ها 

گناه به عنوان یک عامل بیرونی است در  

کی از ها در قرآن حاصورتی که مفهوم واژه

 عملکرد انسان و ابعاد درونی آن دارد.

های قرآنی "توبه، اواب، نگاه به واژه

بوده  منفی  بار  با  نیز  انابه"  و  منیب 

های دینی نگاهی بد و منفی  است و انسان

در  صورتیکه  در  دارند  توبه  واژه  به 

فرآیند قرآنی توبه یک بازگشت مستمر، و 

ه همیشه جاودان و همیشگی برای اصالح بود

 است. 

در مسیحیت برای افرادیکه مرتکب گناه 

شوند محلی در کلیسه تعبیه شده است که می

افراد در مقابل این کیوسک زانو زده و  

گناهان خود را مطرح کرده و جهت پاک کردن 

می کشیش  به  مبالغی  در  آنها  پردازند. 

حقیقت بجای بازگشت و ریشه یابی علت خطا 

ا یک روش ساده و روش اصالح درونی انسان، ب

بیرونی بوسیله پرداخت پول از زیر بار 

 آیند. احساس گناه بیرون می

 مفهوم گناه در قرآن -2

میعده فارسی ای  کلمات  از  گناه  گویند 
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است که وارد زبان عربی شده است و تبدیل 

به "جناح" شده است. مفهوم جناح را دوری 

دانند و قرآن که این واژه از راه حق می 

ع به  یا را  کرده  گناه  کسی  اینکه  نوان 

 چیزی را گناه بداند بکار نبرده است. 

در قرآن برای گناه کلماتی چون جرم،  

 ، ظلم  جور،  سئیه،  خطئیه،  اثم،  ذنب، 

عثو،   عتو،  عصیان،  طغیان،  فسق،  فجور، 

بغی، غی، حوب، سحت،  فساد و غیره بکار 

برده است که سه واژه جرم، ذئب، و اثم 

ناه با خطا در ترجمه  بیشتر به مفهوم گ

فارسی اشاره دارد. وجود کلمات زیاد در 

قرآن در این مورد حاکی از این است که 

همگی، بار مصطلح گناه را ندارند و در  

متفاوتی  مفاهیم  خاص  موضوع  و  شرایط 

 دارند. 

کلمه "جرم" به معنای قطع میوه درخت  

است و اگر درخت ارتباطش با سایر عوامل 

یوه نمی دهد انسان نیز طبیعت قطع شود م 

اگر با جهان آگاهی قطع ارتباط کند از  

شود و مجرم نعمات و دریافت آنها محروم می 

 (45شود )نامیده می

قرار  "بر"  مقابل  در  که  "اثم"  واژه 

تنگ  و  خودخواه  که  کسی  معنای  به  دارد 

می دور  آگاهی  جهان  از  و  است  شود نظر 

)شرک( و معنای "بر" دید باز، گستردگی 

در خیر و نزدیکی به جهان آگاهی )توحید( 

 است. 

واژه "ذنب" به معنای دنباله است و در  

ادبیات عرب به دم حیوان و یا هر چیزی 

 گویند. که دنباله داشته باشد می

واژه مفهوم  از  میبنابراین  توان ها 
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ها جنبه درونی دریافت که مفهوم این واژه

انسان و  خطاهای دارد  اثر  در  همگی  ها 

یابی گوناگون باید به نحوی آنها را ریشه

اقدام   )توبه(  اصالح  جهت  و  کرده 

( لذا توبه امری مثبت و به  46نمایند.)

هر  در   ، جاودان  همیشه  بازگشت  معنای 

 مرحله جهت اصالح است. 

بعالوه قرآن در آیات زیادی روش پاکسازی 

گوید داند و میرا به وسیله عمل خوب می

شود که یک فرآیند میسیئات با حسنات پاک  

بیرونی  امور  با  رابطه  در  درونی 

 (.47است)

 مفهوم ثواب در قرآن -3

واژه "ثواب" از ریشه "ثوب" به معنای 

خود  اولیه  حالت  یا  محل  به  چیزی  رجوع 

باشد. "مثابه" اسم مکان ثواب است و  می

به معنی مرکز رفت و آمد مردم است. مکه 

یعنی را قرآن "مثابه للناس" گفته است  

 کنند.محلی که مردم دائمٌا به آن رجوع می

رجوع انسان به عمل خود نیز ثواب تلقی 

شود و قرآن عذاب کافران را نیز باعث می

 (.48ثواب عمل آنان دانسته است )

حالت در  ثواب  نظیر کلمه  متفاوت  های 

پیروزی نزدیک، غم فراگیر یا بهشت موعود 

 (49بکار رفته است. )

اانسان فقط  و ها  بهشت  به  مربوط  مور 

آخرت را در مقوله "ثواب" که امری مربوط 

می است  انسان  عمل  سایر به  از  و  دانند 

موارد شناختی ندارند و در نتیجه نه تنها 

ثواب را مانند گناه به امور بیرونی و  

دهند بلکه ابعاد متفاوت و متنوع بسط می

دهند. کاربرد مفاهیم رادر نظر قرار نمی
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(50) 

 م خطامفهو-4

شناسی خطا یک امر بدیهی در نظام انسان

ها در اثر سامانه و روزمره است. انسان

دانایی و میزان پاک بودن به تعامل در  

خلق    -زیست به  پرداخته  ممکنات  محیط 

انجامد. در هر  گفتمان و توسعه روابط می

و   امکانات  تناسب  به  شوندگی  فرآیند 

 شرایط امکان دارد افراد کاری را ناقص،

غلط و یا نسبتًا کامل انجام دهند و لذا 

خطا به منزله گناه نیست که بار منفی و 

مستوجب عقاب و مجازات باشد بلکه انسان 

و  بازنگری  را  فرآیند  این  دائمًا  باید 

فرآیند  ضروریات  از  این  و  نماید  اصالح 

کند و شوندگی و اصالح است. انسان کنش می

ست و  کند و هر خطا یک درس الذا خطا می

تواند هر درس یک تجربه است و هر تجربه می

 مبنائی برای تغییر و اصالح باشد. 

با این نگرش به انسان مدرن هرمنوتیکی 

فرآیند فهم و شدن مالک است و خطا یک امر 

 پسندیده و طبیعی در این فرآیند است. 

مجازات خطا درک و فهم آن است و ثواب 

 (51ت. )آن بررسی و بازنگری و اصالح آن اس
در قرآن فرآیند سعی، خطا و اصالح با 

های توبه، اواب، منیب و انابه مطرح واژه

( است.  به 7شده  نگاه  دینی  فرهنگ  در   )

واژه "توبه" منفی بوده است و توبه را  

می الزم  کردن  گناه  ادعیه بعلت  و  دانند 

نیز بسیار روی این مورد تمرکز کرده است. 

وبه واژه در صورتیکه در فرهنگ قرآنی ت

می و  است  بوده  در مثبتی  انسان  گوید 

و   نواقص  باید  دائمًا  شوندگی  فرآیند 
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خطاها را بررسی و اصالح نماید. اگر حرکتی 

کلمات  شرایط  و  آگاهی  میزان  متناسب 

گیری شوندگی داشته انجام شده باشد و جهت

فرد  بعدًا  و  است  خوب  نفسه  فی  باشد 

تکمیل می و  کرده  ارزیابی  آنرا    تواند 

را  اصالح  و  ارزیابی  فرآیند  این  نماید 

های مذکور به حاالت مختلف قرآن در واژه 

 آورده است.

نگاهی به تبارشناسی شکنجه و مجازات و 

عبور از نظام رهبری فردی و کاریزماتیک 

همگانی  انسانی  و  جمعی  رهبری  نظام  به 

دهد که انسان از دوران خشونت به نشان می

 صلح رسیده است. 

 نگاهی به نوع اسالم  –و 

طبقات  تضادهای  محمد)ص(  فوت  از  پس 

کی مختلف ظهور یافت و انواع اسالمها که حا

های مختلف بود مطرح شد. اسالم از قرائت

گرا بر اسالم معرفت گرا گرا و ثروت قدرت

گرفتن  خدمت  به  با  نهایتًا  و  کرد  غلبه 

 عامل معرفت به تحکیم و تداوم خود کوشید. 

بحث اولیه  قرون  در  چه  عقلی اگر  های 

مطرح بود ولی به مرور اسالم فلسفی، کالمی، 

یت و حدیث بر فقهی و صوفی رشد کرد و روا

عقالنیت غلبه کرد. اگر چه عموم مصلحان و 

سازی رو پیشتازان دینی به فرهنگ و معرفت

آورده و مراکز فرهنگی دایر نموده ولی می

همچنان ابعاد روایات واحادیث مطرح بوده  

معرفت صورت  و  متدیک  و  سیستماتیک  سازی 

مسائل  و  سؤاالت  به  پاسخ  و  است  نگرفته 

براسا بیشتر  صدر روز  از  روایات  نقل  س 

می صورت  سالها اسالم  از  پس  است.  گرفته 
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سید  با  و  گرفت  شکل  اصالحی  نهضتهای 

پایهجمال مصر،  الدین  در  و  شد  گذاری 

های ایران و پاکستان تداوم یافت و در دهه

اخیر در قالب روشنفکری دینی متجلی شده 

 است.

ساختار  تقویت  و  اسالمی  انقالب  وقوع 

تر نواندیشی دینی سخت  حوزوی راه را بر 

 –کرده است و ساختار فکری حوزه که فقهی  

و  است  نشده  کامل  نقد  هنوز  است  کالمی 

کارآیی آن به طور کامل به پرسش کشیده  

نشده است و از طرف دیگر جایگاه انسان  

تاویل هرمنوتیکی  و  مدرن  تاکید  با  گر 

است.   نگرفته  قرار  نظر  مد  ضرورت 

های اله و پردهروشنفکران دینی هنوز در ه

چالش  در  دینی  امور  و  مدرن  انسان  بین 

نیز  خود  با  آنرا  تکلیف  بعضا  و  هستند 

 اند. روشن نکرده

نقد اسالم مجرد اندیش نیاز به انسان 

قراردادن  محور  با  که  دارد  مدرن  آزاد 

این  به  باید  آزاداندیشی  با  و  اندیشه 

 امر مبادرت ورزد.

انواع  تحلیل  و  نقد  قصد  اینجا  در 

برداشت از اسالم نیست بلکه جهت مرزبندی 

به  صرفًا  بحث  محدوده  شدن  روشن  و 

بندی کلی از انواع، اسالمها اکتفا  تقسیم

 تر طرح شود. های آینده روشنشود تا بحثمی

 قرائت اسالم مجرد و مکانیکی -1

 اسالم و دین حقیقی ثابت و فطری است  •

 در آن راه ندارد تغییر و تکامل •

عدم توجه به دریافت تدریجی، زمینی  •

شده، فرآیندی و متناسب رشد فرد و 
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جامعه شخصیت پیامبر که خود او نیز 

در فرآیند دریافت و فهم تکوین پیدا 

 کرده بود. 

محیط ندارد   -اسالم تعاملی با زیست •

 و طبیعت و جوهر ثابت دارد. 

عمومًا ختم دین به منزله ختم اجتهاد  •

 ر اصول است. د

انسان  • که  قیامت  برای  مجرد  تصور 

 نقشی در آن ندارد .

پذیرش  • و  انسان  نقش  بودن  کمرنگ 

روی  خدا  نماینده  از  پذیری  اطاعت 

زمین وعدم توجه درونی به انسان که 

روند تغییر، شدن، بازگشت، بازنگری 

 کند. و اصالح را طی می

تسری احکام و قوانین اولیه اسالم یا  •

ه به  در قرآنی  بدون  ادوار  مه 

 نظرگیری افق زمانی و نقش انسان 

 قرائت اسالم اثبات گرا -2

هستند.  • اصل  و  مبنا  بیرونی  موارد 

آن  قانونمندیهای  و  طبیعی  علوم 

مبنای تسری به علوم انسانی و دین 

 است. 

تکیه بر قوانین محیطی و تطابق با  •

آن و کم بها دادن به نقش درونی و 

 عامل انسانی 

انسان در این نگرش در حالت زندگی  •

 جمعی است .
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 قرائت اسالم انسان گرا -3

یک • اسالم  و  ثابت   انسان  واقعیت 

 نیستند.

طی   • پیامبر  دریافت  و  سال   23فهم 

شخصیت  شرایط  متناسب  و  شده  زمینی 

پیامبر تکوین پیدا کرده است. لذا 

اسالم تدریجی، فرآیندی و رشد یابنده 

 است.

فرض  • ثابت  به  منجر  خاتمیت  پدیده 

خرد  براساس  بلکه  نیست  اسالم  کردن 

امور  همه  در  دریافت  و  فهم  جمعی 

دارد دستآوردهای ادامه  مجموعه   .

انسانی در روند تاریخ همان دریافت 

جمعی است و اسالم محدود به دریافت 

 شود. زمان پیامبر نمی

دارای یک نگرش ارکانیگ و پویاست که  •

و  دارد  سازنده  تعامل  بیرون  با 

 انسان در آن مبنا است. 

مدرن  • انسان  محور  بر  دریافت  فهم 

 گراست هرمنوتیکی و تاویل 

براساس قرائت   • قرآن  معنایی  نظام 

آن روش توسعه  و  متن  دریافت  های 

محیط ممکنات در همه   –متناسب زیست  

 ادوار 

انسا • اسالم  در نقرائت  نگرش  از  گرا 

زندگی  به  و  کرده  عبور  جمعی  حالت 

 اجتماعی رسیده است. 
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انسان • اسالم  قرائت  بر فرآیند  گرا 

اساس ارتباط، زبان و گفتمان است و 

عقالنیت، کار و زیست   عوامل زندگی،

 محیط از ملزومات آن است.  -

نگرش ثابت به اسالم در احکامی مانند 

مرد   سنگسار،  قصاص،  دیه،  ارث،  زن، 

ساالری، عدم برابری جنسیتی، حقوق بشر،  

و  خشونت  و  زور  اعمال  اطاعت،  و  تبعیت 

بسیاری اموردیگر به صورت مجرد و ثابت 

نها کنند. نگاه آدر همه ادوار نگاه می

به زن به مثابه ارضاء تمایالت جنسی مرد 

 (52در هر شرایط است. )

به  نگاه  نحوه  مانند  اساسی  امور  در 

مفهوم خدا، قیامت، وحی، پیامبران، والیت  

نحوی  به  نیز  مشابه  موارد  و  اطاعت  و 

کنند که انسان نقش و جایگاهی برداشت می

ندارد و لذا در امور فرعی نیز به اجرای 

تکالیف اثر   صرف  بدون  و  مجرد  صورت  به 

 باشد. گذاری آموزشی و تربیتی می

احکام به صورت تکلیف و به دور از فهم 

شود و صرف ادای آن  و اثرگذاری اجرا می

ایی که اثر بازسازی از روی ترس و یا عالقه

می ندارد  فقط  انسانی  اجرا  این  باشد. 

محدود به زمان خود است و نقشی در کنش 

مث  ندارد  ماه انسان  برای  فقط  روزه  الً 

رمضان است و در سایر ماهها نقش پاکسازی 

دائمی در جسم، فکر و روان انسان ندارد. 

حج فقط برای دوران کوتاهی است در این  

برای  عملی  تمرین  کالس  عنوان  به  دوره 

جهان  به  اتصال  جهت  نماز  نیست  آینده 

نیکی آگاهی رواج  و  بدی  از  دوری  و  ها 
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مانند آزادی، عدالت  نیست. امور انسانی  

و توسعه و رفاه به علت خوانش ناقص متن 

جایگاهی حتی درحد تکالیف معمول ندارد. 

مراحل   انسان  اندیشه  تاریخ  روند  در 

زیادی را طی کرده است و از دوران طبیعی 

فردی  دوران  به  )بشر(  جسمانی  تکامل  و 

دوران  به  سپس  و  )آدم(  شناختی  توسعه 

ارتباطی   اجتماعی،  تاریخی توسعه  و 

 )انسان( رسیده است. 

اوج  با  مدرن  انسان  که  حاضر  حال  در 

گیری زندگی، عقل و زبان مطرح است قطعًا 

توان به امور و احکام دوران ابتدائی نمی

که متناسب تاریخ اندیشه همان زمان فهم 

و دریافت شده است رجوع کرد. پیامبران 

شرایط  محدوده  در  را  معنایی  نظام  یک 

کردهمحیط  -زیست دریافت  نقش  خود  و  اند 

ها توسعه این معنا متناسب ادوار  انسان

مختلف است و به همین دلیل است که انسان 

می قرار  دوران محور  از  انسان  گیرد. 

"اراده"  به  سپس  و  "عقل"  به  "اسطوره" 

رسیده است و باید امور متناسب هر دوره 

 بازبینی و نگریسته شود.

 ز ـ نگاه به وحی

 تعریف وحی 

پیام پیاِم  نظام  جوهر  یک  فهم  آوران 

ها در اثر تجربه معنایی از جهان آگاهی

درونی خود بوده است که آن را با واژۀ 

کرده بیان  واژۀ »وحی«  سه  با  وحی  اند. 

گیری« همراه است و »پدیده، شوندگی و جهت

 عنصر درونی و ذات امور است. 

 ـ رابطه وحی و شناخت2

 طرح موضوع -(1)
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سؤاالت  از  یکی  آن  تبیین  و  وحی  مسئله 

رسد همیشگی انسان بوده است. به نظر می

که وحی ظاهرًا تکراری و تجربی نیست تا  

بتوان با تکرار آن و ایجاد شرایطی بتوان 

آن را تحت مشاهده و تجربه قرار داد و 

به ماهیت آن دست پیدا یافت. البته این 

ور مسئله فقط در مورد وحی نیست بلکه ام

تاریخی، اجتماعی و روانشناسی نیز همین  

 حالت را دارند.

معرفت حوزه  قوانین امروزه  از  شناسی 

می پیروی  میعالی  که  این  کنند  تواند 

 ها را به شرح زیر تعریف نماید:پدیده

 ـ مشاهده پدیده

 ـ احراز و ارتباط

 ـ تجزیه و تحلیل

 ـ یافتن روابط منطقی

 ـ تطبیق با امور مشابه

 های کلیانتزاع مفاهیم و یافتن طرحـ 

ها ساری و جاری است وحی در همۀ پدیده

پدیده در زیرا  و  هستند  شدن  حال  در  ها 

دانایی،  سامانه  با  نیز  انسان  مورد 

-توان به فهم و دریافتتوانایی و پاکی می

 هایی رسید که همان حالت وحی را دارد.

کنند وحی پیامبران پایان مردم فکر می

است و فهم آنها یک امر خاص است یافته  

که به صورت دفعی و ناگهانی فهم و دریافت 

شود در صورتی که وحی نیز مانند سایر می

ضرورتپدیده و  تحوالت  فرآیند  در  های ها 

که  پدیده  شرایط  به  توجه  با  اجتماعی 

 گیرد.توانایی شوندگی است صورت می

 فرآیند شناخت -( 2)

پدیده فهم  و  بازنمایی  و هدر  فعل  ا 
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گیرد و منجر به انفعاالتی در ذهن صورت می

شود. رخدادها و تولید و توسعه گفتمان می

 این فرآیند به طور خالصه عبارت است از:

و  ارتباط  اثر  در  تجربه  کسب  تجربه:  ـ 

 تعامل

ذهن،    - در  تصویری  بازنمایی  انتزاع: 

کشف   و  انتزاع  تعمیم،  ترکیب،  و  تجزیه 

یا متمایز به صورت عناصر و مفاهیم مشترک  

 مفهوم ذهنی 

به  مفاهیم  انتقال  جهت  تالش  انتقال  ـ 

حرکات،  انواع  از  استفاده  با  دیگران 

 گذاری، گفتماننشانه

سازی گذاری، سنبلسازی: اسمـ نظام نشانه

 روی مفاهیم انتزاعی

تصویرسازی: واژه یک سنبل و نشانه است   -

ها که اطالعات و تجلیاتی از مفهوم پدیده

 ا با خود دارد.ر

واژه،   - ساختن  پیشرفته:  تصویرسازی 

های غیرملموس هایی از واژهکلمات و سنبل

نسبت یا  روابط  پدیدهکه  بین  را های  ها 

 دهد.نشان می

تصدیق: حمل کردن و ارتباط دادن مفاهیم   -

تصویری ملموس و غیرملموس با هم که یک  

 فرآیند ذهنی و زبانی است.

ر زبان شکل گرفت و به تدریج قواعد دستو

شناسی و گفتمان پیدا شد و سپس نظام زبان

گذاری امور از نظام دال ـ مدلول و نشانه

 فاصله گرفت و فهم انسان مهم شد.

ـ تئوری: بررسی تجارب انسان و طرح قضایا 

 و احکام

مجموعه  - شناخت:  فرآیندی  این    ماهیت 

که  طوری  به  دارد  فرآیندی  حالت  جریان 



                            روش مدرن خوانش قرآن    102

انسانپدیده و  نیازها، ها  متناسب  ها 

جهانضرورت ممکنات ها،  شرایط  در  بینی 

زیست ـ محیط در اثر تعامل باهم به شدن 

 پردازند.می

شناخت   - این  شناخت:  سازندگی  و  توسعه 

انسان و  است  انتقال  تاریخی  با  ها 

سازندگی  و  توسعه  باعث  تجربیات 

 شوند.دستاوردهای شناخت می

محصول   ذهنی  ادراکات  شناخت:  ماهیت  ـ 

گفتمان و  رخدادها  و  تعامالت،  است  ها 

ماهیتی ذهنی و غیرمادی دارند ولی وجود 

دارند، قابل تغییر و تحول هستند و شخصیت 

 دهند.ها را تشکیل میانسان

ها: هر محصول ذهنی معیار سنجش تئوری  -

کامل  نمی و  تواند  است  نسبی  بلکه  باشد 

باید معیاری برای سنجش آنها وجود داشته 

باشد. تعادل داشتن، موزون بودن و میزان 

تواند معیارهایی برای سنجش ماندگاری می

 ها باشد.تئوری

 مراتب شناخت -( 3)

های دیگری به غیر از شناخت ذکرشده شناخت

نظیر هنری، عرفانی و وحی نیز وجود دارد 

-و دریافت مانند سایر شناخت  که نوعی فهم

یک  روابط  درک  با  هنرمندان  هستند.  ها 

و  لطافت  هماهنگی،  تقارن،  زیبایی، 

کنند و عارفان هارمونی را درک و حس می

رسد و ها به نوعی وحدت میاز این زیبایی

ها ورزد. این شناختبه این اتحاد عشق می

سترگ، خالقانه و ماندگارتر هستند و از  

تک نظر  شناخت این  فرآیند  از  کمتر  رار 

می رخ  و معمولی  دانایی  سامانه  و  دهند 

دریافت گونه  این  در  درونی  ها پاکسازی 
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مؤثر است. به غیر از موارد فوق انسان  

با مواردی دیگر نظیر الهام، رویا و خواب 

نیز مواجه است، به صورت عام و در حالت 

-رسد که این گونه دریافتعمومی به نظر می

هموار نمیها  اتفاق  وفور  به  و  افتند ه 

بلکه حالت ناگهانی و دفعی دارند. خاص 

ها دلیل مراتبی بودن بودن این گونه فهم

شناخت است و هرچه شناخت به مراتب باالی 

نیازهای انسانی نظری محبت، عشق، اخالق و 

رسد حالت تکرار عمومی  امور استعالیی می 

گیرند و به صورت دفعی، کمتری به خود می 

شود. در این اگهانی و منقطع دریافت مین

یک دریافت نیز  پیامبران  وحی  حتی  و  ها 

و   است  داشته  نقش  شخصیت  تکوین  فرآیند 

سامانه  افزایش  شخصیت،  رشد  متناسب 

وسیع دریافت  و  فهم  پاکی  و  تری دانایی 

 صورت گرفته است.

محتوای  در  نیز  قرآن  در  وحی  واژه 

است  گیری« مستقر  »پدیده، شوندگی و جهت

های خلق و هدایت همراه شده  که با واژه

دارد.  هدایت  و  دائمی  خلق  حالت  و  است 

های »خلق« به معنای اکتساب مستمر ویژگی

جهان آگاهی و »هدایت« یعنی پیشرفت به 

سوی کسب حداکثر ظرفیت و استعداد وجودی 

سایر  با  تعامل  و  ارتباط  در  پدیده  یک 

 باشد.ها میپدیده

طب فردی،  و  نیازهای  اجتماعی  یعی، 

دوران در  چارچوب تاریخی  در  مختلف  های 

کنند و ها به تغییر تجلی پیدا میضرورت

ماحصل تعامالت به صورت وحی در انسان یا 

می  ظهور  فرآیند اجتماع  یک  که  نماید 

طبیعی است و قرآن نیز وحی را یک سنت 
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داند طبیعی مانند وحی به زنبور عسل می

نیز به صورت   که به همان روش به انسان

می ظاهر  کلمات  و  در اثر  وحی  پس  شود. 

ضرورت با نیازها و ضرورت به تغییر توسط 

و  پدیده درک  فهم،  اجتماع  و  انسان  ها، 

شود . هر چه این آگهی سترگ و دریافت می

عظیم باشد نیاز به سامانه دانایی و پاکی 

سازی در طبیعت در متناسب آن دارد. کلمه

مه سازی در انسان و روال شدن طبیعی و کل

اجتماع در روال اندیشه و دل پاک صورت  

سمبلیک، می بیان  وحی  بنابراین  گیرد. 

چکیده و کالم فرآیند تکوین موجودات است 

ها در زمان که پاسخی به نیازها و ضرورت

ها و جامعه اگر نیازها مشخص است. انسان

ها را درک نمایند و خود را در و ضرورت

های سترگ دست  د به فهمجهت آن قرار دهن 

 یابند.می

 ک ـ نگاه به روح

باعث  که  است  دیگری  مقوالت  از  نیز  روح 

  های متفاوتی در مورد انسان شده دیدگاه

را شکل دهد. جهت طرح مطلب به طور خالصه 

بزرگ   اندیشمندان  از  بعضی  نظرات  به 

 شود:اشاره می

 افالطون 

در   روح  وجود  نظریه  بنیانگذار  افالطون 

انسان بوده است که به عالم روح یا عالم 

ُمثل و جهالت داده است. او معتقد بود که 

بشر در عالم مجرد به صورت روح بوده است 

ینی شدن این روح به بدن او و پس از زم

-کنند و با مرگ به عالم ُمثل برمیحلول می

گردد. اصالت انسان به علت اتصال روح به 

بدن است و او در این عالم دچار شناخت 
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ُمثل نمی عالم  در  شناخت  تمام  بلکه  شود 

گیرد. افالطون اگرچه روح را ازلی شکل می

می ابدی  اعتقاد و  معاد  به  ولی  داند 

 نداشت.

 ـ ارسطو2

ارسطو به ازلی و ابدی بودن و روح اعتقاد 

نداشت و معتقد بود روح در جنین از بیرون 

یابد و شود و تکوین می وارد رحم مادر می

ماند و از بین با مرگ در جسم باقی نمی

 رود.می

 ـ فالسفه اوليه اسالمی3

فالسفه اولیه اسالمی نظیر بوعلی سینا به 

و افالطون معتقد   تلفیقی از نظریات ارسطو

 کردند.بودند و ازلی بودن روح را نفی می

 ـ فالسفه متأخر اسالمی4

فالسفه متأخر اسالمی نظیر مالصدرا ، عالمه 

نظریه   به  مطهری  آقای  و  طباطبایی 

البقاء«  روحانیه  و  الحدوث  »جسمانیه 

اند و به عالم ُمثل افالطون و باور داشته

رسطو  یا ورود روح به جنین طبق نظریه ا

اعتقاد نداشتند بلکه مجردبودن و معقول  

بودن نظریه روح افالطون و ارسطو را قبول 

داشتند و اگرچه ازلی بودن روح را قبول 

رحم  در  روح  بودند  معتقد  ولی  نداشتند 

شود مادر از طریق تکامل خود جنین حاصل می

پیدا  معقول  و  مجرد  غیرمادی،  مشخصه  و 

ست و در کند و به همین دلیل ابدی امی

-قیامت با حضور خود معاد انسانی شکل می

گیرد. این باور بیشتر برای اصالت دادن 

به اصل معاد که جزو اصول دین برایشان 

 پذیر شده است. بوده است توجیه

 ـ نظریه متأخرین5

مالصدرا اگرچه حرکت جوهری را خوب در حوزه 
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و  انسان  زمینه  در  ولی  کرد  طرح  طبیعت 

سان را به صورت دفعی زندگی اجتماعی ان

 در نظر گرفت.

تجارب اثبات تعمیم  وارد  نیز  گرایان 

طبیعی به امور انسانی شدند ولی بعد از 

 مدتی به تناقض دچار شدند.

 ـ نظریه قرآن6

قرآن به جای روح به گوهر انسانی توجه  

دارد و اکتساب انسانی و شدن را مالک قرار 

ای اند. قرآن وحی را فرآیندی، مرحلهداده

دند و اشاره به پیدایش حیات و تدریجی می

از ماده دارد )ثم انشاء خلقناه آخر( و 

معتقد است در بدو تولد انسانی شناختی 

-ندارد و لذا معیار انسانیت را روح نمی

پدیده تمام  قرآن  شدن داند.  در  را  ها 

می شناخت تدریجی  که  نیز  انسان  و  داند 

د مذکورا(  شیئا  یکن  )لم  ندارد  ر ارثی 

رسد فرآیند تعامل و ارتباط به شناخت می

)وقتی قابل ذکر گردید( و توانایی کسب 

 کند.شناخت را پیدا می

 نگاه به مفهوم خدا  -ی 

 مقدمه: طرح موضوع  -1

ها و اقوام به نحوی با مسئله اکثر انسان

اند و این واژه و مفهوم خدا برخورد داشته 

متفاوت های مختلف به کلمات  که در زبان

شود به قدری جامع و ماندگار است ادا می

که باعث طرح مفاهیم و معانی بسیاری در 

 مورد آن شده است.

تنها  نه  خدا  مفهوم  بررسی  بنابراین 

ایستا و برای این زمان نیست بلکه ادامه 

خواهد داشت و این مفهوم و برداشت نیز  

 های مختلف خواهد بود.دستخوش برداشت
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تاریخ   همه در  الزامًا  بشر  اندیشه 

نبوده میخداباور  بلکه  گفت اند  توان 

بیانسان خداباوران،  به  بدون ها  خدایان 

بندی خدایان قابل تقسیمتضاد با خدا  و بی

 هستند.

زمینه ورود به بحث مفهوم خدا ضرورت 

روانشناسی  تاریخ  ادیان،  تاریخ  بررسی 

های باوری و علل و ریشهدین، پدیدۀ دین

که انسان در مورد آنها دانش ندارد   اموری

می فراسو  به  را  آنها  سپس ولی  و  فرستد 

 باشد.کند میآنها را مقدس قلمداد می

های طبیعی به بشر در مواجهه با پدیده

  -شده است  خصوص موارد که تهدید محسوب می

مانند سیل، زلزله، ماه و خورشیدگرفتگی 

بالیای  به  که  حوادث  اقسام  و  انواع  و 

میطب اطالق  تحلیل    -شود  یعی  و  دانش 

و لذا در مواجه با آنها و بعضًا   نداشته

دانشی که ناشی از جهل و بی   -از روی ترس  

به دنبال پناهی بوده و فرستادن    -است  

این امور به فراسو و اتکاء به آنها یک 

 امر روانشناسانه بوده است.

بندی بالها و یا نعمات و اطالق خدا طبقه

نعمت و دعا و تقاضا از آنها به   به هر

مرور به عنوان دین، باور و یا آئین و 

 مراسم درآمده است.

به علت جامعیت و گستردگی بحث مفهوم 

طبقه و  بحث  به  ورود  نحوۀ  آن خدا  بندی 

تواند دشوار است و از زوایای مختلفی می

بررسی  قصد  قسمت  این  در  پذیرد.  صورت 

شود  سعی میالذکر نیست، بلکه  موضوعات فوق

اشارۀ خالصه و محوری به گستردگی بحث و  

نحوه مطالعه آنها شود تا پدیده مفهوم 
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خدا روشن شود، زوایای آینده را بازتر 

نماید و در ورود به متن باعث مرزبندی 

 های سنتی و مجرد گردد.با روش

 تاریخچه مختصر  -2

های اولیه دارای زندگی جمعی بودند انسان

گاهی دست یافتند. برای  و به مرور به آ 

ها صدا، کلمات و جمالت را اشیاء  و پدیده

نشانه نظام  و  کردند  تدوین  تولید  سازی 

امکان  انسان  سخن  پیدایش  از  قبل  شد. 

های آینده انتقال تجارب خود را به نسل

شناسی مبنای  گیری سخن و زباننداشت. شکل

 شناسی و انتقال تجربیات شد.معرفت

معی به زندگی اجتماعی عبور از زندگی ج 

شناسی بوده است عامل مهمی در رشد معرفت

تجارب  از  استفاده  به  توجه  با  بشر  و 

تر و مؤثرتر به های گذشته قویتاریخی نسل

یافته آگاهی و نحوه استفاده از آن دست می

 است.

تاریخ   مطالعه  تاریخی  روند  این  در 

باوری و روانشناسی دین بسیار ادیان، دین

و انسان مراحل »اسطوره، عقل و   مهم است

اراده« را طی کرده است. انسان آگاه به 

ها آگاهی  -آگاهی و سپس به جهان     -خود  

رسید و در این راستا نیازهایش نیز از  

نظر افقی و عمودی گسترده شد. در روند  

نیز  خدا  مفهوم  به  نگرش  نیازها  توسعه 

 تر شد.تر و گستردهپیچیده

ط از  پس  ماخر  بعدها شالیر  که  فهم  رح 

پایه هرمنوتیک قرار گرفت تجربه دینی را 

مطرح کرد و گفت هر انسانی آن را تجربه 

کند. دریافت و تصور خدا در طول تاریخ می

تغییر  انسان  دانایی  سامانه  متناسب 
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یافته است و در دوران مدرن نسبت به قرون 

شناسی وسطی بسیار تفاوت کرده است. معرفت 

تصور از مفهوم خدا گذاشته اثر مهمی در  

دینی   اندیشه  در  مسئله  این  ولی    - است 

اسالمی اثر شگرفی ایجاد نکرده است و نگرش 

سنتی و تا حدی قرون وسطایی بر دین و 

 تصور از خدا هنوز مستولی است.

تصور خدا از حالت جمعی، گروهی و جامعه 

ایدئولوژیک در روش سنتی به یک تصور شخصی 

سکوالر  و  فردی  رسیده   و  مدرن  دوران  در 

است. تفکر سنتی یک تصور مشترک و ثابت  

از خدا را تبیین کرده است که در معرض 

مندی قرار نگیرد. تحول، تغییر و تاریخ

جامعه  سؤاالت  آماج  برابر  در  تصور  این 

جدید  نسل  و  اقشار  نیازهای  و  مدرن 

مسلمانان در جوامع مدرن قرار گرفته ولی 

دارد. تصور کهن از مقاومت همچنان ادامه  

آور که در فراسو وجود یک خدای مطلق الزام

قرار دارد و همه امور را به صورت حکمی 

کند از طریق نمایندگانش ارسال و اجرا می

برنمی معاصر  مسلمانان  حتی  را  و  تابند 

سؤال در این مورد را خط قرمز شمرده و 

ناپذیر است عبور از آن که امری اندیشه

 ند.کرا ممنوع می

در  اسالمی  دینی  سنتی  عالمان  گفتمان 

مورد خدا و امر مقدس وقتی با استبداد 

شود و اگر این استبداد جنبه دینی همسو می

خدایی  تسلط  باعث  شود  حکم  و  کند  پیدا 

شود  آور، دستوری و خشن میگر، الزامسلطه

های که توسط وابسته  -که عدم اطاعت از آن  

، احساس گناه باعث ترس  -شود  بشری اجرا می

شود و راه خروج از آن توبه و مجازات می
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شود. انسان نقشی از طریق علمای دینی می

در تصور مفهوم خدا و اثر در کنش و واکنش 

هرمنوتیکی  انسان  یک  زیرا  ندارد  او 

 گرا نیست.تأویل

تصور خدا همیشه نیازمند یک میانجی است 

که از طریق عالمان دینی فهم و دریافت 

گیرد. و در اختیار عموم قرار می   شودمی

سؤال اینست که تصور خدا خود توسط عقل  

گیرد و اگر فهم آن نیاز انسانی صورت می

و  مقدس  امر  این  دیگر  دارد  واسطه  به 

قشر  یک  قدرت  حیطه  در  که  نیست  آسمانی 

خاص باشد و این وهم عظیمی است که در 

مستولی  اروپا  و  مسیحیت  بر  وسطی  قرون 

مروز بر کشورهای اسالمی چنبره شده بود و ا

 زده است.

میانجی تا قبل از دوران مدرن همواره 

کلیسا،  مراتب  سلسله  کاهن،  صورت  به 

وجود  خاخام غیره  و  اسالمی  فقهای  ها، 

داشته و علیرغم تفاوت ظاهری همگی حالت 

ها تصور از خدا یکسان داشته است. انسان

ها و مراسم متجلی ساختند و در آیینرا می

و می شده  تسلیم  آن  به  مؤمنان  و  کردند 

کردند. این تصور به نحوی بر روح اجرا می

و روان و فکر مؤمنان سنتی چیره و سلطه 

آورند و شده است که گویی کالم خدا را می

ای و عظیم این یک مسئله بنیادین، ریشه

ها است زیرا این اندیشه دینی سنتی انسان

رده است را به سلطه و وابستگی خود درآو

و به جسم و فکر و روان و زندگی او غلبه 

پیدا کرده است. باید ابتدا این حصار و 

ها قابل زندان شکسته شود تا سایر آزادی

ها حصول باشد و راه آن اینست که انسان
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بفهمند که تصور خدا از راه زبان و تأویل 

است. قرآن هر چه باشد در زبان بشری طی 

و راه تصور و سال تحقق یافته است    23

 فهم او از طریق زبان، سخن و تأویل است.

نیچه در تبارشناسی اخالق به ریشه تصور 

خدای مسیحیت پرداخت و آن تصور از  مفهوم 

خدا را از بیخ و ُبن برکند که آن را »مرگ 

خدا« نامید که در حقیقت مرگ خدای سنتی 

عالمان مسیحی بود که انسان را به اسارت 

 د.خود درآورده بو

در  بشر  اندیشه  تاریخی  سیر  به  باید 

های مختلف مورد تصور مفهوم خدا  از جنبه

محیط پرداخت و به     -متناسب شرایط زیست  

شناسی وارد بحث و روش تبارشناسی در زبان

بررسی تصور خدا شد. مطالعات زیادی در 

ادیان سامی باستانی شامل آشوری و سومری 

-ت آمدهصورت گرفته است که پیش از یهودی

هایی میان تصور ها و رابطهاند و شباهت

خدای واحد در ادیان باستانی و ابراهیمی 

دوران تجارب  باید  دارد.  بیوجود  -های 

تک و  چندخدایی  ابعاد  خدایی،  در  خدایی 

مختلف خداباوری، روانشناسی دین، تاریخ 

ادیان و غیره را بررسی کرد و دستمایه 

دریافت   سامانه دانایی انسان مدرن برای 

مستمر و به روز از تصور مفهوم خدا قرار 

 داد.

جوامع اسالمی تا نتواند از تصور الهیات 

سایر  در  شوند  رها  و  جدا  وسطی  قرون 

اجتماعی آزاد نخواهد   - های فردی  زمینه

توان گفت اصالح دینی شد. به عبارت دیگر می

زیربنای اصالح اجتماعی است و تا انسان 

د نشود امکان کسب از سلطه تئولوژی آزا
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 ها ممکن نخواهد بود.سایر آزادی

از  و  کرد  تجربه  اروپا  را  مسیر  این 

و  ساخت  آزاد  را  خود  وسطی  قرون  زندان 

انسان  و  عقالنیت  شکوفایی  دوران 

احساس  و  یافت  توسعه  و  شکل  هرمنوتیکی 

ترس و گناه از افراد جامعه رخت بربست و 

در   طبیعی  صورت  به  خدا  فرآیند تصور 

اندیشه فلسفی جای خود را پیدا کرد. تصور 

آزادی،  آگاهی،  با  خدا  مفهوم  از  مدرن 

اصالت به سوژه و انسان و نشستن امید به 

جای ترس گشوده شد. سامانه دانایی دوران 

محیط در هر    - مدرن متناسب شرایط زیست  

جامعه با تصور مفهوم خدا متفاوت خواهد 

ه دارد و از  بود و این روند همواره ادام

زبان اسطوره و شور به زبان طبیعی و شعور 

 کنند .میل می

 انواع کلی نگرش به خدا  -3

های کلی به مفهوم توان نگرشبه طور کلی می

 بندی کرد:خدا را به شرح زیر طبقه

مفهوم خدا یا خدایان ذهنی    - (1)

و  بوده  هستی  جهان  از  خارج  که 

عملکردش سلطه بر جهان هستی به 

خصوص انسان بوده است. این نگرش 

یک خدای مجرد و مکانیکی آفریده 

برای  متفاوتی  خدایان  یا  و 

گرفته پدیده نظر  در  طبیعی  های 

 است.

قدرتمند   - (2) خدای  یک  تصور 

مانند خود انسان که همواره و در 

دارد.  مطلق  عملکرد  مختلف  حاالت 
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آفریند این خدا جهان هستی را می

سان را به رود و انو به کناری می

دارد. این تکلیف و اجبار وا می

قدرت اتوکراتیک و توتالیز توسط 

جانشین او روی زمین قابل اجرا 

 است.

عشق    - (3) صورت  به  خدا  تصور 

 مطلق و وجود مطلق 

خداشناسی پیامبران و یا    - (4)

دینی براساس رابطه انسان با خدا 

و یکی شدن انسان، جهان و خداست 

ب ابتدا  پیامبران  ه )توحید(. 

های قبلی خداپرستی مبارزه با روش

که عمدتًا مبارزه با شرک نه تنها 

بت قالب  هرگونه در  بلکه  ها 

وابستگی انسان به هر چیزی بوده 

پرداخته تصور است  و  طرح  و  اند 

تبیین  توحیدی  خدای  از  را  خود 

 اند.نموده

فرآیند مبارزه با شرک در قالب بتان 

است  بوده  او  با  مرده  مشارکت  با 

و )د مکه  فتح  یا  و  ابراهیم  استان 

بت نفی شکستن  پیامبران  هدف  و  ها( 

پرستش غیر و سپس جایگزینی پرسش مفهوم 

-خدای واحد بوده است. آنها در دوران

های مختلف و متناسب فرهنگ و شرایط به 

ها و توضیحات ها، بیانها، تبیینتمثیل

اند متفاوتی در مورد تصور خدا دست زده 
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-خود را به وجود آورده  و هر یک گفتمان

اند و در این میان گفتمان ابراهیم که 

بزرگ  ادیان  مبنای  است  بوده  توحیدی 

بعدی قرار گرفته است. در روند تصور 

عبور  استداللی  حالت  از  ابراهیم  خدا 

به  اتصال  عاشقانه  حالت  به  و  کرده 

وسیله پاکسازی خود از شرک و پیوستن 

این ها« رسید و  »من« به »جهان آگاهی

عروج را در پدیده »قربانی« به معنای 

کشتن  با  توحید  به  اتصال  و  نزدیکی 

 وابستگی به فرزند تجلی ساخت. 

 واژۀ خدا  -4

واژه خدا یک اسم است که حاوی یک مفهوم 

باشد. یک نماد و سنبل است ولی مفهوم می

آن خیلی روشن نیست و به اندازه گستردگی 

فرهنگ در  مختلف  مفاهیم  خدا  های اسم 

 متفاوت با معناهای متفاوت وجود دارد.

 تعریف خداباوری  -5

و   مشخصات  تعاریف،  خداباوری  تعریف  در 

عوامل مختلفی نقش دارند. در تعاریف از 

نظر نوع رابطه در نظر گرفته شده برای  

خدا در رابطه با جهان به موارد غایت در 

کننده،  اداره  مطلق،  عالم  جهان، 

توان اشاره  لق میآفریننده و نیکوکار مط

خدای  به  انسان  به  تشبیه  نظر  از  کرد. 

یا  و  متشخص  خدای  انسان،  جهان  از  غیر 

گونه و گونه یا غیرانسان غیرمتشخص، انسان 

بندی کرد. از توان تقسیمجبر یا آزاد می

مند در مقابل نظر ساختاری به خدای قاعده

تصادفی،  نظم در مقابل محبت، ساختار در 

 توان اشاره کرد.عقل می مقابل اراده و

یا  واحد  خدای  محبت،  یا  شریعت  خدای 
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چندگانه، خدای وحی یا عقل یا دل، رابطه 

خدا، انسان و جهان و غیره همگی حاالت و 

انواع عواملی را که در رابطه با مفهوم 

خدا و نحوه تعریف آن مطرح است را بیان 

 کند. می

 ها به مفهوم خدابندی نگرشطبقه  -6

 فلسفی -(1)

های فلسفی برای  فالسفه به دنبال استدالل

تبیین مفهوم خدا بوده و دارای طیف وسیعی 

توان گفت شامل وجودشناسان، هستند که می

 شناسان هستند.شناسان و زبانمعرفت

می مشترک وجودشناسان  وجه  وجود  گویند 

همه موجودات است ولی این که وجود چیست 

بحث کجاست  شروع  نقطه  شده   هایو  زیادی 

است، ولی در نهایت باید از ذهن انسان  

شروع کرد ولی آیا این شناخت واقعی است 

بحث چیست  واقعیت  تعریف  پیچیده و  های 

 زیادی را مطرح کرده است. 

در بحث وجودشناسی مسئله مطلق هستی است 

موجودات  سایر  کنار  در  موجودی  خدا  و 

شود و هست  نیست. وجود با حواس لمس نمی

شود ولی انسان چگونه با اثبات نمیولی  

 شود؟مفهوم وجود روبرو و آشنا می

می عمومًا  طریق فالسفه  از  انسان  گویند 

کند و آن را خودش وجود خود را پیدا می

نمیمی اثبات  ولی  اثر یابد  در  و  کند 

ها ارتباط با سخن مورد توافق سایر انسان

-واسطه میفهمد. انسان خودش را بیرا می

ولی این بحث نیز ابهام دارد زیرا یابد  

 باید سؤال کرد خود چیست؟

گویند انسان از طریق به هرحال فالسفه می

شود فهم خود با وجود به صورت عام آشنا می
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های جهان است. این یک  که در همه پدیده 

واقعیت عام است و از پیش وجود دارد و 

 درک آن حضوری است.

ی همه در هستی همه اشتراک دارند و هست 

جا هست و همه به »هست« معتقد هستند و 

مقوم هر موجودی است و به همین دلیل آن 

 نامند.را »متعالی« می

فالسفه  در  خدا  مفهوم  بنابراین 

وجودشناس یک واقعیت عام وکلی است که با 

 باشد.همه هست ولی از جنس آنها نیست می

باید توجه داشت از بحث »هستی« خدا به 

بلکه این ویژگی عام و کلی  آید  دست نمی

می فهم  انسان  که  میرا  »خدا«  را  -کند 

شناسی به شرح  های هستینامند. سایر ویژگی

 زیر است:

خودآگاه است و از خود و     - (1)

 دیگران آگاه است.

و    - (2) شعور   ، حیات  دارای 

 قدرت است.

جماد نیست و محیط بر همه    - (3)

 است.

می    - (4) متشخص  پس  گفت  توان 

 است.

در   متشخص ولی  تصور  این  این  برابر 

-وار تصور هستی قرار دارد که واجبانسان

دارد. خدای الوجودی است که نیستی بر نمی

مسیحیت براساس خدای متشخص بنا شده است 

کند و به حالت هستی مطلق و تجسم پیدا می

 نیست.

های فالسفه سعی در برطرف کردن اصوالً بحث
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ای ایمان  و  عالقه  ولی  دارد،  جاد شبهات 

نمینمی آرام  را  پریشان  انسان  و  -کند 

 کنند.

 معرفتی -(2)

شناسان وارد بحث معناشناسی فلسفی معرفت

و  می ندارد  ثابت  ماهیت  انسان  شدند. 

خود   و  است  آگاهی  و -هویتش  است  آگاه 

مواجه به امرشدن، زیستن و سخن گفتن و  

گفتمان است و خود را ناتمام و متناهی 

در حال شدن، آگاه، کنند. انسان  تجربه می

دارای زبان، تاریخی و در جستجوی معنای 

آن  معنای  و  زندگی  فهمیدن  است.  زندگی 

برای او بسیار مهم است. انسان در تعامل 

دائمی با آگاهی، زندگی و گفتمان است و 

دهد. منظور این امر شوندگی او را شکل می

از زندگی زیستن بیولوژیکی مانند سایر  

نیست بلکه فرآیندشدن   جانوران و گیاهان

است که با تجربه همراه است. انسان در  

فرآیند فهم، یافتن معنا و شدن به دنبال 

آرامش، تعادل و امید است و این افق که 

جوشد، پی در پی در از درون و تجربه می

این  بنابراین  است.  شوندگی  و  شدن  حال 

کران، همیشه جاویدان، پایان، بیروند بی

رانی است و اگر انسان به  پی در پی و دو

-معنا دست نیابد دچار اضطراب و تالطم می

شود و گذر از آرامش به اضطراب و اضطراب 

به آرامش همیشه وجود دارد ولی اگر به  

کلیت  یابد  دست  متعادل  معنا  و  فهم  یک 

 مسیر را با آرامش طی خواهد کرد.

با توجه به تعاریف مختلف برای انسان 

زندگ با  مواجهه  نیز نحوۀ  او  شدن  و  ی 

و   مجرداندیش  نگاه  بود.  خواهد  متفاوت 
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مسیر  از  جدای  موجودی  را  انسان  سنتی 

داند ولی نگاه ارگانیکی و تکامل حیات می

-فرآیندی او را در مسیر تکامل حیات می

بیند و لذا او را موجودی آزاد، بااراده، 

تحول  -خود و  میآگاه  در پذیر  که  داند 

تا دیگری نباشد مواجهه، غیرخودی شود و  

نمی انسان  تجارب  انسان،  و  معانی  شود. 

درونی در تعامل با غیر به بیرون پراکنده 

گشاید های دائمی دیگری را میشود و افقمی

معنا  دارای  زندگی  کل  در  انسان  کنش  و 

 شود.می

معرفت نگرش  این  دنبال در  به  شناسان 

اثبات خدا نیستند بلکه به روند فهم و  

ان انسان معناشناسی  دارند.  توجه  سان 

آگاه«     -آگاهی« و »جهان    -مراحل »خود

آگاه«    -کند و در نهایت »انسان  را طی می

شود و در این فرآیند »انسان معنوی« می

شود که زندگی با معنا و مقصود  پیدا می

 دارد. 

انتخاب  و  اراده  با  انسان  زندگی 

آگاهانه و معطوف به هدف است. انسان نیاز 

ت فهم و معنا دارد و بدون آن به دریاف

تواند زندگی کند و بدون آن با سؤال نمی

می مواجه  چیست  برای  انسان  زندگی  شود. 

( 53مادی )   -فراتر از نیازهای فیزیکی  

( حقیقی  نیازهای  احتیاج 54به  نیز   )

فیزیکی   نیازهای  انسان    -دارد.  مادی 

مانند همه حیوانات است و حاکی از کمبود 

یابد برآورده شدند ادامه نمیاست و وقتی  

نیازها  این  شود.  مطرح  نیاز  مجددًا  تا 

حاکی از کمبود است، واقعی است و حد و 

اندازه دارد. نیازهای حقیقی به »شدن«  
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انسان ربط دارد که شامل نیازهای امنیتی 

(، نیاز به عشق و تعلق، نیاز دانایی، 55)

حرمت  به  نیاز  هنر،  و  زیبایی  به  نیاز 

دوستی، که شامل دگردوستی و نوع  (56نفس )

( و نیاز 57نیاز برای خودبودن و نشدن )

ارزش )به  اخالقی  می 58های  باشد. ( 

سه   انسان  زیستن  مفهوم  در  بنابراین 

مرتبه آگاهی و تعقل، عشق و محبت و اخالق 

و  عشق  بخصوص  حالت  سه  این  دارد.  وجود 

محبت و اخالق تمرینی و تراپی است و صرف 

به آن باعث ارضاء و دستیابی آگاه بودن  

ها باید عمل شوند شود. لذا فهمبه آن نمی

تا بلکه رفتار شوند و معنا باید انسان 

را به بیرون فوران دهد وگرنه معنا نیست. 

بنابراین فهم و یافتن معنا در رابطه با 

دیگری و در کلیت دارای هدف و معنادار 

ا شود و زیستنِ تنها هیچ است. فهم و معنمی

به  گفتمان  و  زبان  ارتباط،  فرآیند  در 

آید و انسان با آگاهی، عشق و اخالق دست می

در راستای هدف به معنای همگانی، عام و 

ها که نسبی مطلق از همه معناهای انسان

می پیدا  دست  و هستند  آرامش  به  و  کند 

-رسد. این فرآیندی که »منحقیقت معنا می

معنایی را  شوند و یک نظام  ها« »ما« می

توان »به مفهوم خدا« (  را می59سازند )می

 اطالق کرد.

 شناسانزبان -(3)

-شناس از این مرحله فراتر میفالسفه زبان

شوند . روند وارد عالم سخن و احتمال می 

انسان چیزی جز ارتباط، زبان و گفتمان 

معناهایی  مجموعه  انسانی  عالم  و  نیست 

ب و  دارد  گفتمانی  ماهیت  که  همه است  ا 



                            روش مدرن خوانش قرآن    120

گوید و محور آنها کنش انسانی است سخن می

شود. بنابراین زیست که با سخن نمایان می

ها متشکل از فهم است که محیط انسان   -

می شکل  را  معنا  صورت نظام  به  و  دهد 

شود و هنر انسان گفتمان و سخن متجلی می

هاست و همۀ جهان آگاهی با انسان فهم سخن

امانه دانایی و گوید و انسان با سسخن می

تواند شود و میپاکی افق درونش گشوده می

ها را بشنود و ارائه نماید. از این سخن

تواند کالم نفسی و یا آفاقی ها میاین سخن

تفسیر  و  فهم  جز  چیزی  جهان  چون  باشد. 

پدیده همۀ  بنابراین  نیست  ها، انسان 

ها خود را به  ها، ارتباطات و سخنانسان

می عرضه  میکنانسان  فهم  و  به د  و  شوند 

زنند. آب، عبارت دیگر با انسان حرف می

خاک، درخت، سنگ، آسمان، زمین، باران، 

باد، سیل، زلزله، طوفان و ... همواره و 

گویند و هر ها سخن میپی در پی با انسان

را  خاصی  معنای  شرایطی  هر  در  و  لحظه 

می و متبادر  تجربه  معنا  این  و  کنند 

ابراین انسان در اثر  شود. بنگسترده می

پردازد و در اثر فهم  کنش به ارتباط می

کند و زبان و گفتمان به معنا دست پیدا می

شود. این فرآیند زندگی باتجربه خلق می

است و ماهیت تاریخی دارد و تجربه زندگی 

 با خودآگاهی همراه است.

انسان کلیت این فرآیند را با اراده 

اهی، قدرت و دهد که مبتنی بر آگانجام می

 هدف است. 

تداوم این فرآیند در فضای گفتمان است 

شود. ماهیت که به وسیله سخن برقرار می

و   خود  با  انسان  ارتباط  در  سخن  این 
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باشد. بنابراین معنا با سخن و سایرین می

گفتمان همراه است و انسان چیزی جز زبان 

معناها  همۀ  جمیع  مستجمع  انسان  نیست، 

عا کلیت  به  و  معناهای است  این  مطلق  م 

می اطالق  هوشمند  را  خدا«  »مفهوم  توان 

عالم   و  گفتمانی  نظام  بنابراین  کرد. 

انسانی همواره در حال سخن گفتن است و  

توانند به تناسب سامانه دانایی افراد می

و ظرفیت و میزان پاکی خود، با این کلیسا 

ها عام مطلق رابطه برقرار کنند و این سخن

معنا را به قالب سخن جدید   را فهم کنند و

درآوردند و این همان انسان سراسر سخن 

 زبان و گفتمان است.

مفهوم  بحث  در  که  همانطور  بنابراین 

حقیقت گفته شد، زبان در یک فرآیند بازی 

زبانی و در کنش و ارتباط شکل مورد تجربه 

جهان و  گرفته  می قرار  شکل  و بینی  گیرد 

-زندگی و زیستاین فهم متناسب بر مشکل  

محیط است. لذا کنش و فعل رفتاری در نظام 

ارتباطی و بستر زندگی و تجربه با آگاهی 

های زبانی و عقل واقعیت را در قالب بازی

می بینشکل  ارتباط  یک  که  االذهانی دهد 

است. لذا حافظه افراد با حافظه فرهنگی 

گیرد و انسان در و در زیست محیط شکل می

اس گفتمانی  نمیفضای  و  سخن ت  از  تواند 

 بیرون رود.

نهایی  حقیقت  وجود،  هستی،  بنابراین، 

همان کلیت عام مطلق نظام معناهاست که 

 باشد.در قالب گفتمان و سخن می

البته سخن گفتن و بازی زبانی فقط به 

از  منظور  بلکه  نیست  کلمات  ادای  صورت 

زمان فضای گفتمان و زبان شناسانه است. 
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و سخن در سکوت و یا   بعضی اوقات ارتباط

گیرد و حالت درونی در فکر انسان صورت می

در  سخن  صورت  به  ارتباط  جهت  ولی  دارد 

آید که این سخن  آید که این سخن درمیمی

تواند با سکوت، حرکات بدنی، اشاره و می

 غیره باشد.

بلکه  ندارد  یکطرفه  حالت  ارتباط 

کنند ها با هم مبادرت به ارتباط میانسان

  - حالت فعل رفتاری و گفتاری دارد    که   -

پدیده میو  انسان  به  را  خود  نیز  -ها 

زنند و عالم نمایانند و با انسان حرف می

زندگی و معنا یک مجموعه زندۀ گفتمان، 

زند زبان و سخن است که با همه حرف می

دانایی،  میزان  به  توجه  با  هرکس  ولی 

توانایی و پاکی خود آن را فهم کرده و 

 کند.ی و بیان میمعناساز

انسان  نیازهای  بحث  در  که  طور  همان 

گفته شد نیازها مراتب دارند و در نهایت 

انسان به دنبال محبت، عشق و تعالی است 

تواند، با  و به میزان طی این مراحل می

پدیده معناها خود،  نظام  و  سایرین  ها، 

 ارتباط برقرار کند.

چون انسان یک موجود سیال و شونده به 

صورت دائمی است لحظه به لحظه، پی در پی  

و به صورت همیشه جاودان در حال فهم و 

-معنا و تجربه است و پی در پی سخن می

گوید. شدن همیشگی است و فعل است و لذا 

سخن نیز همیشگی است. حتی در برداشت از 

کند و لذا یک چیز همواره فهم متفاوت می

وضوع ها همواره در مورد یک چیز یا مانسان

های متفاوت دارند. بنابراین فهم  نیز سخن

و  تغییر  حال  در  و  نیست  ثابت  معنا  و 
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انسان  بحث  در  مطلب  این  است.  تکمیل 

گر نیز آمد که تأویل یک هرمنوتیکی تأویل

امر پی در پی و مستمر است که به صورت 

دورانی در حال شدن است و این یک امر 

 همیشه جاویدان است.

می متون   توانبنابراین  در  که  گفت 

آید و یا پیامبران وقتی صحبت از »ما« می

شود »قال هللا، قل، ...« عطف به  اظهار می

تمام کلیت عام  مطلق معناها که به صورت 

گوید باشد و وقتی میگفتمان در سخن است می

خدا با انسان و یا انسان با خدا حرف 

 زند منظور چیست.می

م خدا« با این مفهوم و نگرش از »مفهو

انسان خود را جزئی از یک عالم و پیکره 

داند که در آن نقش دارد و زنده معنا می

پذیرد و لذا باید به او عشق بورزد اثر می

و مانند مادری که وجودش در فرزند خالصه 

مسئولیت می احساس  معناها  نظام  به  شود 

داشته و عشق بورزد و به یک رابطه متعادل 

ز یک  کسب  جهت  متوازن  دست و  سالم  ندگی 

 یابد. 

 عرفا -(4)

های عارفانه واژه عشق به معنای در بحث

-نهایت دوست داشتن زیاد به کار برده می

شود. هدف خداشناسی عارفانه اتحاد و با  

عالم معنا به منظور رهایی از جدایی و  

وصل دارند    - تنهایی است. عرفا تضاد فصل  

وصل   و  ارتباط  برای  تالش  در  دائمًا  و 

 هستند.

انسان از ریشه »َاَنسَ« به معنای ارتباط 

است.  هیچ  ارتباط  بدون  انسان  و  است 

بنابراین تنهایی در او باعث اضطراب با 
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احساس بد و نهایتًا عدم آرامش و تعادل  

 شود.او می

بینی خود جهت رفع ها تناسب جهانانسان

کنند های مختلفی میتنهایی عبادات به روش

های معمولی آییواع گردهمکه مراتبی از ان 

و گذران وقت، آداب گروهی، تفریح، کار، 

زندگی، پیوندهای متفاوت مثبت و منفی و 

 باشد.انواع پیوندهای متعالی می

در بحث خداشناسی عرفا جریانات زیادی 

های اند ولی آن محوری که به بحثمطرح شده

 شود.قبلی پیوند دارد مطرح می

عارفانویژگی اتحاد  زیر های  شرح  به  ه 

 است:

 اتحاد روحی با معشوق  -

 شدن و دیدن خود در ما  -

ای بازکردن دل و جان و پذیرش لحظه   -

 همه چیز

عدم توقع، ترس، تملک و اساسًا ارتباط 

بدون قید زیرا هر قیدی انسان را از فهم 

 دارد.و دریافت پاک باز می

 نظاره کردن  -

به اتحاد با همه و نزدیکی عاشقانه     -

 آنها )پدیده قربانی(

انسان    - بلکه  نیست  منظور  خود  حذف 

باید خود را فهم و دوست بدارد تا بتواند 

 سایرین را دوست بدارد و عشق بورزد.

ارتباط عاشقانه یک فرآیند رفتاری،    -

تراپی و ورزیدنی است و این فرآیند باعث 

 شود.شدن، شوندگی و نه شدن می
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 نوع نگاه به قيامت  –ض 

هرمنوتیکی  مدرن  انسان  به  نگاه  نحوه 

روشن را  بعدی  موارد  جدا مدرن  کرد.  تر 

ماوراء  روح  بقاء  اصل  ازجسم  روح  کردن 

طبیعی بودن روح، حاکمیت روج بر ماده، 

و  ماده  بودن  پست  و  روح  بودن  متعالی 

نهایتًا این جهانی نبودن روح و معاد باعث 

تبیین دستگاه نگری خاصی شده که با قران 

 ز سازگار نبوده است.نی

بیان  مواردی  در  روشنی  به  قرآن  در 

کند که قیامت در همین کره خاکی اتفاق می

افتد و نتیجه تداوم و حرکت طبیعی جهان می

است این ویژگی را دارد که از قبل تعیین 

افتد و تنظیم نشده است در آینده اتفاق می

(65.) 

قرآن واژه معاد )حرکت به عقب و گذشته( 

کار نبرده است بلکه "توعدوْن" بکار را ب

بردهاست که نشانه حرکت به جلو، آینده و 

 تجسم اعمال انسان است.

قرآن با رجوع به طبیعت و جهان و بدون 

  "اصل شدن"طرح بحث کالمی و ذهنی به تشریح  
حوزه وجهان در  انسان  طبیعت،  های 

پردازد و به هدفداری که براساس توسعه می

 (.61انسانی و اجتماعی است تاکید دارد )

بنابراین قیامت از نظر ساختاری محصول 

ارائه تکامل طبیعی جهان است و تاکید بر 

 تجسم اعمال دارد. 

اعمال است که برای انسان دستاورد دارد 

ازد نه اینکه از ابتدا سو آینده او را می 

به  ورود  جهت  شده  تعیین  پیش  از  مکانی 

آینده  در  بعالوه  است.  شده  آماده  آنجا 

 (.62)آخرت( هر کس مسئول عمل خود است )
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سالهای  برای  بخصوص  قیامت  تعیین  چون 

بعثت متناسب شرایط ذهنی مخاطبان مشکل  

بوده است قرآن مجبور به تشریح و شبیه  

د است. با توجه به سازی آن برای مردم بو

انواع   زن،  شراب،  به  اعراب  اینکه 

، آب خنک، رودخانه و باغ خوراکی، سایه

های آشنایی و عالقه داشتند قرآن از واژه

کافورًا    ، شرابًا  اکواب،  باریق،  کاس، 

محتوم،  رحیق،  حورعین،  ساقی،  زنجبیالً، 

برد، حمیم، غساق، مغاز، حدائق، اعنابا، 

دهاتا( ، لحم طیره،  کواعب )ترابًا، کاسا

سرو موضوعه، طلح منضود، ظل ممدود، فرش 

 مرفوعه و ... استفاده کرده است. 

 توان گفتپس می

است  -1 جهان  همین  محصول  قیامت 

 )الدنیا مزرعه االخره(

قیامت از قبل ایجاد نشده است و  -2

در  بلکه  نیست  شده  تعیین  مکانی 

 شود. آینده محقق می

قیامت هر کس متناسب خود اوست و  -3

 با سایرین فرق دارد. 

چون قیامت محصول عمل انسان است  -4

 پس شفاعت معنی ندارد

آن  -5 حاالت  و  جهنم  و  بهشت  تشبیه 

ها معلول احساس عمکرد خود انسان

 در دنیا است.

بهشت و جهنم حالتی است که تجلی  -6

 (.163عمل فرد است )
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عواملی  مجموعه  بیان  قسمت  این  از  هدف 

است که در فهم و دریافت متون )گفتار و 

 نوشتار( نقش دارند. 

با توجه به اهمیت ارتباط و زبان در 

فرآیند فهم، در این نوشتار سعی شده است 

شکل نحوه  سخن،  به  جمله،  کلمه،  گیری 

شناسی و روند دستور و قواعد زبان، زبان

س و  روایت  آن،  روایت، تکاملی  اختار 

سطح  آخرین  عنوان  به  گفتمان  و  نوشتار 

 روائی و گفتمان پرداخته شود.

از   دور  به  و  سنتی  روش  به  متون  فهم 

علوم جدید و صرفًا با توجه به دستور زبان 

بسیار ناقص و سطحی خواهد بود و با توجه 

به پیدایش انسان مدرن و دانش هرمونتیک 

بسیا آن  بازتاب  نحوه  و  فهم  ر فرآیند 

پیشرفته و متکامل شده است و دستیابی به 

فهم دیگری و متون مستلزم اتکا، به علوم 

تجارب  محصول  که  دانایی  سامانه  و  روز 

 باشد. انسان است می

عدم دسترسی به علوم روز مانند ساختار 

ارتباط، زبان شناسی، روایت و گفتمان در 

فهم متون و صرفًا با توسل به دستور زبان 

رک عمیق معنا شده و در افق باعث عدم د

زمانی امکان امتزاج معنایی جدید یا حتی 

می کم  قدیم  معنایی  حقیقت درک  در  شود. 

های درک معنا، اصول انسان به دور از روش

و فرآیند فهم مبادرت به تفسیر و تأویل 

روایت و  میمتن  قرائتی ها  که  نماید 

محدود، مجرد و سطحی خواهد بود و امکان 

های جرایی کردن آن در سایر افقتوسعه و ا
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 زمانی نخواهد بود.

روایت روزمره  ارتباطات  زیادی در  های 

رود که مطابق اظهارات و واژگان به کار می

شوند بلکه با توجه به کار رفته فهم نمی

به ذخایر متناسب با وضعیت، تجربه ما، 

معرفت مشترک، زمینه زیست جهانی، زندگی  

-گان تفسیر میروزه و وضعیت شرکت کنند

 شود.

-اصول فهم مبنای ارتباط هستند که مدل

شود.  ها( نامیده میهای تعبیر )پیش فرض

الگوهای کنش این  طریق  از  ارتباطی  های 

 شوند. شوند و »روایت« می تعبیر فهمیده می

الگوهای تعبیر از فنون اجتماعی تأثیر 

استفاده می آنها  از  کنشگران  و  پذیرند 

 کنند.می

روایتبنابرای روشن  در  روزمره ها  های 

فنون اجتماعی قرار دارند که به کمک آنها 

کنند و  شان را اعالم می های افراد فعالیت

 دهند.برای آنها شرح می

روایتکنش روایتها  و  هستند  -پذیر 

پذیری پذیرشدن در حقیقت آشکارشدن، تشریح 

 باشد.پذیری میو توضیح

د که ها و اعمال هستن روایت موضوع کنش

فرد به کمک آنها به کنش و عمل خود معنا 

دهد. روایت شکلی است که در چارچوب آن می

بین معناسازی  و روند  بازتاب  االذهانی 

 کند.تحقق پیدا می

-کنش در »ارتباط« ساخته و پرداخته می

-پذیر و توضیحشود و با »روایت« تشریح

شود. این معنای روایت به شرایط پذیر می

وابسته است و لذا مفهوم و معنای خاص خود  

 کند.ها دائمًا تغییر میها و روایتبیان
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لذا به دلیل امکان تغییرپذیری مستمر، 

یابد بلکه   ارتباط براساس قواعد تحقق نمی

باید آن را براساس تالش به هماهنگی رسیدن 

جهت رسیدن به محصولی دانست که به وضعیت 

محصوالت   اند. در این روندو تفسیر وابسته

های تجربی و معرفت مشترک تفسیری به افق

 اند.وابسته

شیوهبیان به  روایات  و  زبانی  های های 

مختلف تفسیر شده و دارای تغییرپذیری و 

-شوند لذا تفاسیر و قرائتپذیری مینسبیت

 های مختلف وجود خواهد داشت.

ای و ها« به صورت گزارهترین »روایتعام

های که انواع روایت  متنی مستند در صورتی

-ها(، کتب تاریخی، رماناخباری )روزنامه 

فیلم رقص، ها،  پانتومیم،  کمیک،  ها، 

 غیبت، جلسات و غیره وجود دارند.

ای انسان و جامعه زبان به صورت شبکه

را در برگرفته است. تاریخ، دین، فرهنگ، 

سیاست و امور اجتماعی در زبان جاری است 

ا حیات  در  زبان  تأثیر  ملتو  و  ها نسان 

 بسیار مهم است. 

ها به صورت نظام راهبردی سیاسی و دولت

ها و نهادها ایجاد شبکه انضباط، رسانه

در حوزه و  هستند  زبان  تجلی  دیگر  های 

های زندگی انسان نقش دارند. اگرچه حوزه

مختلف ممکن است بازنمایی کننده واقعیات 

نباشند ولی به وسیله زبان به ارتباط و 

میبرقر گفتمان  ایجاد  و  رابطه  -اری 

پردازند. لذا کاربرد زبان به هر شکلی 

 ای و اجتماعی دارد.جنبه رابطه

با هر تغییر در انسان یا اجتماع، نظام 
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کند و تغییرات اجتماعی و سیاسی تغییر می

های جدیدی آورد و دانشفرهنگی به وجود می

شود. زبان و فرهنگ نیز در این ساخته می

تغ می راستا  و  ییر  موضوع  گفتمان  کنند. 

مفهومی است که زبان را با امور اجتماعی 

می ارتباط، متصل  مجموعه  در  ولی  کند. 

و   اجتماعی)قدرت  امور  و  گفتمان  زبان، 

های مختلفی شکل گرفته است و  دانش( نگرش

به یک مورد یا مجموعه ترکیبی از آنها  

داده تاریخی، اصالت  مرور  به  و  اند 

یک   به  یافته گفتمان  کامل  و  جدید  بحث 

های گفتمانی متعددی تبدیل شده است. نگرش

شناسی و فلسفه و اندیشه های زباندر حوزه

این  در  بعضًا  که  است  شده  ایجاد  سیاسی 

پیوند  سیاست  و  قدرت  مفهوم  با  اواخر 

خورده است. اخیرًا در دوران پساساختار 

گرانی سؤال مهمی مطرح شده است که »قدرت 

ها به این شود؟« جواب نگرشمی  چگونه جاری

های متفاوتی را در یک طیف مفهوم، دیدگاه

حاضر اندیشه حال  در  است.  داده  شکل  ای 

نوع  و  گفتمان  و  زبان  قدرت،  مفاهیم 

بحث از  آنها  مهم ارتباط  های 

-پساساختارگرایی در دوران مدرن و پست

 مدرن است.

پساساختارگرایی  در  قدرت  به  نگرش 

مهم است و قدرت را از حالت بسیار جالب و  

»فرمانده ـ فرمانبر« خارج کرده و به یک 

ای« در کلیت اجتماع »نظام انضباطی شبکه

بسط داده است. در حالت اول قدرت از نوع 

باشد ولی در  پادشاهان و دیکتاتورها می

حالت دوم قدرت همزمان همه اجتماع را به 
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-صورت یک کلیت یکپارچه در کنترل خود می

سوژه گیرد دست  در  قدرت  اول  نگاه  در   .

)فاعل انسان( است ولی در نگاه دوم قدرت 

در تملک طبقه یا دولت یا فرمانروای خاصی 

عوامل   اجتماع  از  قدرت  بلکه  نیست 

هنجارها،  نهادها،  مانند  غیرشخصی 

-ها ساخته میمقررات، قوانین و گفتمان

 شود.

این دیدگاه در اوج خود توسط میشل فوکو 

و معتقد بود که قدرت باید از مطرح شد  

طبقه سطح دوگانگی  در  و  درآید  دیدن  ای 

سیاسی    جامعه به صورت راهبردهای فناوری 

 نگریسته شود.

های گفتمان در این دیدگاه قدرت در بحث

بسیار تأثیرگذار بوده است و سنجش آنها 

 های مختلف با معیارهای:در گفتمان

 ـ مشروعیت

 ـ خرد جمعی 

 باشد.می

صورت توسعه قدرت در پیکره اجتماع در  

و کسب مشروعیت مورد تأیید  خرد جمعی،  

یابد و علوم و دانش انسانی نیز توسعه می

باعث سرخوشی و استعالء انسان و جامعه را 

 سازد.فراهم می

لذا زبان، گفتمان، قدرت و دانش پیوندی 

تنگاتنگ دارند و نحوه ارتباط آنها طیفی 

نگرش راز  متفاوت  آورده های  وجود  به  ا 

 است.



 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

های شناخت پایه 

 متن
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ها و قبل  ها و مرزبندیپس از طرح ضرورت 

-از ورود به بحث اصلی ضرورت دارد پایه

هایی که در ورود به قرآن الزم است را 

 مورد بررسی قرار داد.

 الف ـ ضرورت اتکاء به سامانه دانایی

درک یک متن مستلزم داشتن سامانه دانایی 

گیری و تدوین متون روز است که باعث شکل

ها به مرور زمان با توجه  شده است. متن

به تجارب زندگی و کنش و اراده انسانی 

اند و در زیست ـ محیط ممکنات شکل گرفته

نمی انسان  به لذا  قدیمی  متد  با  تواند 

 برداشت و فهم از متون برود.

کلی  عام  اجتماع  براساس  آگاهی  جهان 

می شکل  قرآن  معناها  و  بیان گیرد  نیز 

گونه نیروهای موجز، فشرده، انتزاعی، کالم

جهان آگاهی زمان خود و سخنگوی آن است  

نمود  شدن،  حال  در  که  شی(  لکل  )تبیًا 

یافتن و تکمیل ظرفیت و استعداد به صورت 

 باشد.فرآیندی می

سخن  و  گفتمان  و  زبان  فهم  بنابراین 

گفتن مستلزم آشنایی با سامانه دانایی 

تو و  است  نیازها، روز  متناسب  آن  سعۀ 

ممکنات ضرورت محیط  ـ  زیست  شرایط  و  ها 

 باشد.می

 ب ـ بينش، دانش و روش

-گیری جهانهای قبلی در مورد شکلدر قسمت

بینی و جهانـ  تصویر انسان بحث شد. جهان 

ـ تصویر انسان محصول کنش، زندگی، تجربه 

و فهم مستمر اوست. انسان دارای نیازهای 

« و »شدنی« است. پیدایش »مادی ـ فیزیکی

نیازها بستگی به نوع نگرش و جهانـ  تصوی 
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 او دارد.

جهان""بینش تصویر ،  ـ  جهان  یا  بینی 

توان بیان کنش رفتاری است که آن را می

»دانش« نامید . بدون اتکا به دانش بشری 

های مختلف نوسازی و  ها متناسب زمانبینش

 شوند.مدرن نمی

نش و دانش به  ریزی و اجرای بیبرنامه

»روش« نیاز دارد. سه واژه »بینش، دانش 

های حرکت متوازن انسان است و روش« پایه

و تکیه بیش از حد به هر یک جامعیت فهم  

می کاهش  به را  حد  از  بیش  اتکا  دهد. 

ذهن و  تجربه  از  دوری  به  گرایی »بینش« 

شود و توانایی حل مشکل را نخواهد منجر می

نش« نیز انسان را داشت، تکیه صرف بر »دا

دارد و بدون درک نیازهایش به کنش وا می 

بدون »روش« امکان اجرایی کردن بینش و 

 دانش نیست.

 ج ـ متن: گفتار و نوشتار

در دریافت متن باید توجه داشت که متون 

شوند از نظر گفتاری که بعدًا نوشتاری می

ساختاری تفاوت بسیاری دارند و نحوۀ فهم 

 (.65هد داشت )آنها نیز فرق خوا

 د ـ بينش تاریخی

و  نظرگیری  در  تاریخی  بینش  از  منظور 

در  و  تاریخی  روند  در  پدیده  هر  بررسی 

هاست. بدون ملحوظ  تعامل با سایر پدیده

-ها جامع و واقعکردن بینش تاریخی تحلیل

بینانه نخواهد بود. از طرف دیگر تحلیل 

ناقص اثر بسزایی در تدوین خط مشی جهت  

و نهایتًا امور اجرایی ناقص   اجرا دارد

 یا انحرافی انجام خواهد شد.
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بنابراین منظور از داشتن بینش تاریخی 

 عبارتست از:

 هادر نظرگیری پیشینه پدیده .1

در نظرگیری وضــعیت هر پدیده در  .2

ه  اریخی از پیشـــیـن ه ـت هر مرحـل

 تاریخی خود

بررسی شرایط در هر مرحله تاریخی  .3

 هااز بررسی پدیده

نظرگیری   .4 تعــامــل در  و  ارتبــاط 

 هاپدیده

 هاو ـ فرآیندی بودن پدیده

در  تاریخی  و  انسانی  طبیعی،  پدیده  هر 

حال شدن دائمی است و نگاه به آنها باید 

نگرش  این  در  باشد.  فرآیندی  صورت  به 

پدیده باید  اندامفرآیندی  را  وار، ها 

ارگانیکی و تاریخی بررسی کرد و در مورد 

شناسانه نیز نقش دارد.  انسان نگرش زبان 

بکار گیری روش تبارشناسانه در این نگرش 

 سازد.دریافت را کاملتر می

پدیده دیدن  انتزاعی  و  باعث تجرد  ها 

سایر می با  تعامل  و  آنها  تغییرات  شود 

بودن  پدیده ثابت  حتی  نشود.  ملحوظ  ها 

احکام در یک دوره به منزله ثابت بودن  

 ت.های دیگر نیسدر شرایط و دوران

 ه ـ نوشوندگی

ها سال مراحل ذرات ها طی میلیونپدیده

و  حیاتی  مولکولی،  عنصری،  بنیادی، 

اند و دائمًا در حال اجتماعی را طی کرده

 تعامل و نوشوندگی هستند.
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ها در حال تغییر و  طور که پدیدههمان

-نوشوندگی هستند جریان و فرآیند معرفت

-شناسی نیز دائمًا در حال نوشوندگی می

می  انسان  که  را  مواردی  شناسد باشد. 

تواند »محسوس یا  گویند که می»شهود« می

نمی را  مواردی  و  باشد  شناسد نامحسوس« 

 نامند.»غیب« یا جن به معنای پوشیده می

ها متناسب با شیوه زیست، شرایط برداشت

جامعه، میزان و ابزار شناخت، امکانات، 

انسانی  روابط فرهنگی و سامانه دانایی  

متفاوت خواهد بود. معرفتی که از طریق 

آوران به دست آمده است نیز در اثر پیام

-فرآیند تجربه درونی آنها روند معرفت

 شناسی را طی کرده است.

 هامراتبی بودن برداشت -ک

ها در از یک مفهوم خاص در برداشت انسان

دیگر  طرف  از  و  دارد  فرق  مختلف  مقاطع 

فرد خاص در مراحل همین برداشت برای یک  

باشد. مثالً فهم از تاریخی دارای مراتب می

تقوی، انفاق، عدالت، آزادی، شهروندی و  

مختلف  افراد  در  خاص  مقطع  یک  در  غیره 

دارای مراتب مختلف است و به مرور زمان 

کند )نسبی نیز برای یک افراد تغییر می

تر تواند از نظر مراتبی عمیقبودن( و می

 شود.

 افقی ـ عمودی توسعه -ی

حال پدیده در  دائمًا  هستی  جهان  در  ها 

تکثیر و تنوع )توسعه افقی( مستند و هر 

کند پدیده رشد و تکامل خود را نیز طی می

)توسعه عمودی( و همه آنها در رابطه با 

هم دارای یک سیستم موزون و هماهنگ مستند 
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-ها نیز هر چه موزون و هماهنگلذا برداشت

غالبیت باشند  بیشتری   تر  ماندگاری  و 

 خواهند داشت.

 هانسبی بودن برداشت -ص

نسبی  برداشت وقایع  همه  از  انسان  های 

هستند و این براساس فرآیند شناخت انسان 

زمانی  فرآیند  در  انسان  شناخت  است. 

دائمًا در حال تغییر است و نسبی است زیرا 

سامانه دانایی افراد و نحوه فهم آنها 

ل دارد.  فرق  و  شناخت محدود  ماهیت  ذا 

انسان نسبی است و هیچ وقت مطلق نخواهد 

بود حتی برداشت از احکام ثابت نیز نسبی 

است و میزان شناخت هرکس و هر جریان از 

مطلق  با  نباید  لذا  است.  متفاوت  امور 

برداشت آنها  اندیشی  تحمیل  در  سعی  ها 

 نمود.



 

 

 

 

 فصل پنجم  

معيار سنجش 

 هاقرائت
  



   141    ها معیار سنجش قرائت –صل پنجم ف

 

که   باشد  آمده  پیش  سؤال  این  مالک شاید 

برداشت هرکس  سنجش  عبارتی  به  چیست؟  ها 

خواهد تفسیر، مجاز خواهد بود هرگونه می

هرکس   نماید.  تبیین  و  تأویل  تعبیر، 

آزاداندیشانه حق هرگونه برداشت را دارد  

گفتمان ولی  نیز )تکثرگرائی(  دیگری  های 

وجود دارد و در تعامل با هم هستند و 

باید  برداشت یکدیگر  با  تعامل  در  ها 

مدارا کنند و مالک سنجش برای بهتربودن و 

 کاراتر بودن خود را پیدا کنند.

مالک می عنوان  به  را  زیر  موارد  توان 

 ها مطرح کرد:سنجش برای برداشت

 میزان ماندگاری .1

ها ماندگاری بیشتری داشته هرچه برداشت

 باشند کاراتر خواهند بود.

 موزون و هماهنگ بودن .2

نظر   از  برداشتی  درونی هرچه  ساختار 

و موزون بیرونی  ساختار  نظر  از  و  تر 

تر باشد ها هماهنگتعامل با سایر پدیده

 تر و کاراتر خواهد بود.سیستماتیک

 تعادل .3

متعادل برداشتی  از هرچه  و  باشد  تر 

قدرت  باشد  برخوردار  کمتری  تناقض 

ماندگاری و حل مشکالت را بیشتر خواهد 

 داشت.

 میزان عینی شدن و غالبیت .4

می تولید  که  گفتمانی  احتمال هر  شود 

مراتبی در جامعه عینی دارد به درجات و  

شود. میزان غالبیت گفتمان در اجتماع 

کارآمدی می و  سنجش  برای  مالکی  تواند 
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برداشت باشد.



 

 

 

 

 بخش دوم 

ساختار ارتباط، زبان،  

 روایت و گفتمان

 

 

 

 

 

عواملی  مجموعه  بیان  بحث،  این  از  هدف 

شناسی و روایتشناسی،  نظیر ارتباط، زبان

متون  دریافت  و  فهم  در  که  است  گفتمان 

این   دارند.  نقش  نوشتار(  و  )گفتار 

ای نوشتار در سه بخش به صورت خالصه و پایه

مشترکات مهم و عمده در هر مورد را که 

نماید.در فهم متون مهم است مطرح می



 

 

 فصل اول 

 ارتباط و زبان 
  



     ارتباط و زبان –فصل اول  –بخش دوم 

145   

 

 الف ـ پيشگفتار

ارتب اهمیت  به  توجه  در با  زبان  و  اط 

فهم سعی  فرآیند  نوشتار  این  در  شناسی، 

گیری کلمه، سخن و  شده است به نحوه شکل

شناسی و جمله، دستور و قواعد زبان، زبان

روند تکاملی آن، روایت و ساختار روایت، 

و  روائی  سطح  آخرین  عنوان  به  نوشتار 

 گفتمان پرداخته شود.

از   دور  به  و  سنتی  روش  به  متون  فهم 

دید و صرفًا با توجه به دستور زبان علوم ج

به  توجه  با  و  بود  خواهد  ناقص  بسیار 

هرمنوتیک  دانش  و  مدرن  انسان  پیدایش 

بسیار  آن  بازتاب  نحوه  و  فهم  فرآیند 

پیشرفته و متکامل شده است و دستیابی به 

فهم دیگری و متون مستلزم اتکا، به علوم 

 باشد.روز می

و   عدم دسترسی به علوم روز در تفسیر

دستور  به  توسل  با  صرفًا  و  متون  تأویل 

زبان باعث عدم درک عمیق معنا شده و در 

افق زمانی امکان امتزاج معنایی جدید یا 

شود. در حقیقت حتی درک معنایی قدیم کم می

های درک معنا، اصول انسان به دور از روش

و  تفسیر  به  مبادرت  فهم  فرآیند  و  فهم 

نماید که قرائتی ها میتأویل متن و روایت

محدود، مجرد و سطحی خواهد بود و امکان 

های توسعه و اجرایی کردن آن در سایر افق

 زمانی نخواهد بود.

در این نوشتار سعی شده است به صورت 

روندی به موارد فوق بپردازد و چون در  

هر مقطع نظریات بسیار متفاوتی مطرح شده 

شود و  است از ذکر نام آنها خودداری می
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رفًا به روند محتوای کالسیک آنها اشاره ص

شده است تا کلیت و ضرورت موضوع بهتر و 

تر طرح شود. در صورتی که نیاز به  راحت

تعمیق موضوع در هر مقطع باشد ضرورت دارد 

به اندیشمندان مختلف همان مقطع و دوره 

 مراجعه کرد.

 ب ـ ارتباط

انسان از ریشه »انس« به معنای ارتباط 

میبرقرارکرد ارتباط ن  با  انسان  و  آید 

توان گفت انسان زنده است. به طوری که می

شناسی و گفتمان محصول ارتباط است. زبان

-ماحصل فرآیند ارتباطی انسان است و می

توان گفت انسان چیزی جز زبان و گفتمان 

سال در  از نیست.  ارتباط  بحث  اخیر  های 

ها قواعد دستور زبان و روایت به گفتمان

-های زیادی در بعد جامعهو سپس بحث  رسیده

یک  جدید  جامعه  است.  گرفته  در  شناسی 

رسانه ارتباطات جامعه  اهمیت  و  است  ای 

شود و تأثیرات عمیقی روز به روز بیشتر می

-بر مناسبات اجتماعی و روابط انسانی می

 گذارد.

گیری با لذا ارتباط داشتن و کسب مهارت

 مهمی دارد.دیگران در زندگی انسان نقش 

ها جهت افزایش سطح ارتباط آموختن زبان

سازی در اجتماع است از امور اولیه نقش

ولی فقط کسب و یادگیری زبان کافی نیست 

مهارت نظامبلکه  و  ارتباطی  های های 

 ارتباطی نیز باید آموخته شود. 

رفتار صحیح و بهینه مستلزم فهم مبانی 

نظام  و  ساختار  باید  و  است  ارتباطات 

ارتباطی را شناخت تا بتوان در گفتگوها 

 به گفتمان سازنده رسید.
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کلیدی  موارد  از  یکی  ارتباط  مفهوم 

شناسی است و  پردازی در عرصه جامعهنظریه

هایی چون »کنش بحث تحول ارتباطی و نظریه

نظام«   »نظریه  هابرماس،  ارتباطی« 

»لومان« و رویکرد پدیدارشناسی اجتماعی 

ین روند فرآیند »تحول اند. در امطرح شده

شروع شد و به »تحول   1980زبانی« در دهه  

انجامید. ارتباط    1990فرهنگی« در دهه  

-موضوع علوم دیگر نیز هست. علوم رسانه

زبان زبان،  علم  زبانای،  شناسی شناسی، 

رسانه تاریخ  هنری، اجتماعی،  علوم  ها، 

روان فرهنگی،  و  علوم  ارتباط  و  شناسی 

تر علوم  در  حوزه همچنین  این  نیز  بیتی 

 نقش بسزایی پیدا کرده است.

زبان حوزه  علم در  بحث  اجتماعی  شناسی 

شناسی و یا سمیولوژی ها یا نشانهنشانه

می قرار  یکدیگر  با  پیوند  تا در  گیرد 

نظام بررسی  نشانهزمینه  گوناگون های  ای 

 در متن اجتماعی فراهم شود.

 ج  ـ بنياد ارتباط

طریق   از  به انسان  ادراک،  مغز،  حواس، 

برد. ها پی میرخدادها، مفاهیم و گفتمان

فرآیند زایش، رویش و افزایش در جهان در 

-حال انجام است که نقش و اثر ایجاد می

کنند و انسان آنها را به انحاء مختلف  

های ذهن کند و به دلیل فعالیتمشاهده می

و برخورداری از قدرت فهم، شناخت و درک 

تواند این رخدادها را دریافت انتزاعی می

نماید و به صورت تصاویر، تمثیل و روابطی 

در ذهن خود بازسازی کند و از آنها مدلی 

ذهنی سازد که بتواند خواص آن رخداد را 
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این   براساس  دهد.  بازتاب  و  بازگو 

-بازنمایی و روند رو به رشد آن، بازتاب

هایی ذهنی مبادرت به تغییر در انسان و 

 کند.اف خود میمحیط اطر

ذهن با دریافت از رخدادها مبادرت به 

تجزیه، ترکیب، تعمیم، تفسیر، تبیین و  

دهد تأویل کرده و محصول خود را بازتاب می

و در این بازتاب یک رابطه با خود رخداد 

پدیده سایر  گفتمانو  مفاهیم،  و  ها،  ها 

 کند.ها برقرار میواقعیت

این طریق  از  انسان  آگاهی   فرآیند 

گیرد ـ که در  فرآیندی که در ذهن صورت می

اثر رابطه با گفتمانها و رخدادهاست ـ و 

 شود.پذیر میرسد امکانبه انتزاع می

رفتار و کنش ارتباطی انسان نیز براساس 

همین تصورات و انتزاعات ذهن مبتنی است. 

روابط و مناسبات اجتماعی که از مجرای 

تبدیل   گیرد به رخداد جدیدی ذهن صورت می

 شود.می

توان فرآیند شناخت جهت توضیح بیشتر می

را به یک فیلم تشبیه کرد با این تفاوت 

نمی فیلم  رخداد  که  روی  تأثیری  تواند 

از  تصویرسازی  با  ذهن  ولی  باشد  داشته 

فیلم و ساختن مدلی از فهم آن مبادرت به 

رخداد،  و  میورزد  ذهن  انتزاع  بازتاب 

 کند.د میارتباط و گفتمان جدید ایجا

 د ـ مدل ارتباطی

های ارتباطی از اصل تأثیرگذاری اساس مدل

کند و لذا باید مسئله اثرپذیری تبعیت می

 را مورد توجه قرار داد.

تجربه انسانی به دو حوزه تجربه درونی 

های درونی  شود. تجربهو بیرونی تقسیم می
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فقط در دسترس خود فرد است. احساس، فکر، 

 روند.ی به شمار میتصور، اعمال درون

توسط  دریافت  قابل  بیرونی  تجربه 

بازی  نقش  ارتباط  وظیفه  و  است  دیگران 

کارکرد  است.  بیرون  و  درون  میان  کردن 

گیری ارتباط قراردادن امر درونی با بهره

نشانه نوع  از  هر  است.  بیرونی  های 

ارتباطی کنش و تالشی برای تأثیرگذاری بر 

های گزاره  دیگران است. لذا گوینده باید

خود را طوری طراحی و بیان کند که قابل 

بنابراین  باشد.  دیگران  برای  دریافت 

ارتباط به دو کنش گفتن و شنیدن تقسیم  

شود و در نظام ارتباطی به فرستنده و می

می مطرح  نظام  گیرنده  این  در  شود. 

شنونده  گاهی  و  گوینده  گاهی  ارتباطی 

می  قرار  اثرگذاری  تحت  و  گیرند فعال 

اگرچه هدف گوینده اثرگذاری بر شنونده 

شنونده  ولی  دارد  تسلط  بر  تالش  و  است 

تواند جریان ارتباط را تغییر دهد و می

از  همایشی  ارتباط  بگذارد.  اثر  آن  بر 

گویندگان است که زمینه را برای دریافت 

 کند.تجربه فهمی شنونده فراهم می

باید  گوینده  تفهیم،  عمل  تحقق  جهت 

ست را با بکارگیری از ابزار های درنشانه

نشانه بفرستد.  کافی  و  زبانی  دقیق  های 

او   تا  هستند  شنونده  برای  راهنمایی 

های درونی برای  بتواند به دریافت تجربه

 تفاهیم دست یابد.

 ه ـ ساختار ارتباط

ها به زبان یک قدم برای رسیدن از نشانه

دیگر الزم است. زبان از راه گفت و شنود، 
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شود و لذا زبان صدا اعالم میدرک و با  

 دارای بنیان ادراکی مادی است.

بنیادی  سطوح  بیانگر  صوتی  الگوهای 

وضعیت  در  است.  زبانی  ارتباط  اولیه 

چهره،  به  چهره  مکانی  و  زمانی  یکسان 

های صوتی خاصی را به عنوان انسان نوسان

هم تجربه  میروند  خود  البته  نوع  فهمد. 

شود، صوتی نمیاین امر صرفًا شامل الگوی  

بلکه تمام انواع دیگر رفتارهای بیانی  

شود. رفتارهایی که برای را نیز شامل می

در  اشاره  راه  از  دیگران  آگاهی  تجربه 

خدمت قرار دارند مثالً قیافه گرفتن، بو، 

وضعیت بدنی که اغلب با نوسان صوتی مناسب 

 توان نام برد.همراه هستند را می

عنای الگوهای های صوتی به ماین نوسان

معنایی به عنوان ابزاری در خدمت تجسم 

های آگاهی طرف ارتباط ماست. زیربنای شکل

های تجربه عینی بیانی که به صورت داده

-شوند را باید در وضعیت بینانباشته می

 االذهانی انسان جستجو کرد.

ارتباطشان نشانه معموالً  که  زبانی  های 

دالیل عملی ای که به  های اولیهرا با زمینه

-ای از دست میاند تا اندازهشکل گرفته

های ای از نشانهدهند و ارتباط با شبکه

زبانی دیگر، معنایی کم و بیش عینی و به  

کنند و به این ترتیب ویژه عمومی پیدا می

از چارچوب زبانی و مکانی وضعیت اجتماعی 

شوند، از فردیت شرکت اصلی خود خارج می

-د و به عنوان مفهومشونکنندگان جدا می

های زبانی های تعمیم یافته در خدمت گروه

 گیرند.برای ارتباط قرار می



     ارتباط و زبان –فصل اول  –بخش دوم 

151   

 

 گيری سخنو ـ شکل

 سازیکلمه 

گیری فهم و امور  در روند و فرآیند شکل

انتزاعی، کلمه سازی و بیان یک مرحله از 

 فرآیند است.

در ارتباط یک رابطه مانند نظام گیرنده 

ترین وسیله است. چشم مهمـ فرستنده حاکم  

-حسی و کانال گرفتن اثر از رخدادها می

عهده  به  را  گیرندگی  نقش  حواس  و  باشد 

 دارند.

ذهن با ادراک، تفکر و تعقل یعنی با 

انجام فرآیند خاص روی تصاویر و اثرات 

های ذهنی و دریافت شده به ایجاد رابطه

دهد ساختن مدلی که خواص رخداد را نشان می

 زد.پردامی

انسان به علت نیاز به ارتباط به ضرورت 

های شناختی به دیگران پی  انتقال دریافت

دارد تا راه و برده است و او را وا می

روشی برای آن بیابد. سیستم مغز و اعصاب، 

ها فعالیت ذهنی، زبان و دو لب، و دندان

و فضای دهان، حنجره و هدایت سیستم عصبی 

سازد انسان را قادر میها  و حرکت ماهیچه

و  بازسازی  تقلید،  را  اشیاء  صدای  تا 

تکرار کند و در پیوند شکل و هجای اشیا، 

»کلمات« به عنوان وسیله انتقال آنچه که 

شود ایجاد شده درک شناخته و انتزاع می

 است.

 بنابراین »کلمه«

ـ محصول ارتباط و تعامل انسان بازیست 

 ـ محیط است.

باشد که قالب، می  ـ یک واقعیت فیزیکی
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 شکل و ارتباط ویژه الفاظ و حروف است.

 سازد.ـ ذهن را منسجم و متشکل می

 ـ نمود یک رخداد است.

قالب انتزاعی یک رخداد است. البته   -

الزم به ذکر است که انسان در ابتدا با 

گذاری روی خاک، سنگ، چوب و غیره و نشانه

سپس با تولید اصوات سعی به ارتباط گرفت 

 و به مرور به کلمه سازی رسید.

 سازیـ سنبل2

رشد قدرت ذهنی انسان، درک وجود اصوات و 

ای که حیوانات بر آن اساس با هم  رابطه

کنند به صورت عام و از ارتباط برقرار می

طرف دیگر زمینه و استعداد تکلم در مغز 

و سیستم عصبی انسان به صورت خاص او را 

رقراری رابطه  سازی و بگویی، کلمهبه سخن

 براساس صوت و تکلم مجهز ساخت.

ضمن  ویژگی  دو  این  تکامل  تداوم  در 

رابطه و پیوندی که میان اصوات، تصاویر 

ها به صورت ها برقرار کرد، نشانهو نشانه

انتقال  ارسال  و  درآمدند  کلمه  و  واژه 

اطالعات و دستاوردهای شناختی و تجربیات 

به   را شکل دادند. بنابراین انسان بنا

شناسد و ها را میضرورت رخدادها و پدیده

نشانه پی  با  در  کلمات  طریق  از  و  ها 

آید. انتقال شناخت خود به دیگران برمی

ها را همه به یک میزان و به اما پدیده

کنند. ذهن یک شکل در یک سطح دریافت نمی

ها باز، مستعد و پاک و دوری از وابستگی

سازد ر میامکان دریافت را متفاوت و متکث

ها برای ساده کردن و تفهیم و لذا انسان

اند تمثیل به کار  آنچه را که درک کرده

های بردند و با استعاره و به کمک تشابهمی
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می بیان  را  خود  منظور  امور،  -ظاهری 

 کردند.

که  این  ضمن  نویسنده  یا  گوینده  لذا 

مفهوم، منظور و تجربه درونی خود را بیان 

یا خواننده نیز بسته   کرده است. شنونده و

به میزان درک و شناخت خود از آن مطلب و 

 گفتمان برداشتی خواهد کرد.

های خود را در لذا انسان ماحصل دریافت

قالب کلماتی که با کنایه و اشاره امکان 

-ها را به آن معنا فراهم مینزدیکی ذهن

 گنجاند.سازد می

 توان گفت:لذا می

یک   ارائه  ضمن  تمثیلی  شناخت »بیان 

اجمالی و کلی از رخداد، یک بار معنای  

تاریخی از جریان شناخت آن رخداد را هم 

 کند.«حمل می

در  سمبل  و  استعاره  تشبیه،  »کاربرد 

و  شناخت  میزان  نسبیت  دلیل  به  بیان، 

ها از رخدادها و تدریج زمانی درک انسان

 ها است.گفتمان

 ـ بيان تشبيهی و نقش سنبل3

آگاهی و  جهان  پیچیدگی ها  از  رخدادها 

برخوردار هستند و درک و فهم آنها در یک  

ضرورت  لذا  نیست.  مقدور  همه  برای  سطح 

بیان درک مفهومی که از رخدادها شده است 

و ادغام و گنجاندن آن مفهوم درک شده در 

مفهوم  آن  واقعی  بیان  که  کلماتی  قالب 

باشد ضرورت مهمی است که کاربرد تشبیه و 

 آورد.د میتمثیل را به وجو

و   عمومیت  تشبیهی  بیان  دیگر  ویژگی 

یعنی   است.  آن  کاربرد  مشمول  گستردگی 
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تمثیل یا جمله متشابه در یک مقطع زمانی 

پدیدهمی به  همتواند  بی های  شماری سنخ 

 اطالق شود.

 پس بیان تشبیهی دو ویژگی عمده دارد:

گســتردگی معنا و قابلیت انطباق  .1

ول بر رخدادهای مختلف در روند تح

 آن.

پیچیــدگی .2 کردن  فهم  هــای قــابــل 

ـها ـکه توســـط رـخدادـها و درـیاـفت

 انسان درک شده است.

 ـ خالصه4

انسـان در اثر ارتباط و زبان به  .1

رسـد و به تعبیر تولید گفتمان می

 پردازد.آن می

ها از مناسـبات اجتماعی و گفتمان .2

 یابند.طریق ذهن تحقق می

دی  .3 د بـع ده و چـن ا پیچـی دادـه رـخ

اثرات متفاوتی را نمود هسـتند و 

 دهند.می

بی  .4 ان از این رخدادها نـس درک انـس

است و همه به یک میزان این امور 

 کنند.را دریافت و درک نمی

ا را درک،  .5 دادـه ــان این رـخ انســ

می انتزاع  و  ذهن تجربــه  و  کنــد 

بازسـازی کرده و به صـورت ذهنیت 

آورد و سـپس این ذهنیات را در می

 کند.به کلمات تبدیل می
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ا ک .6 دادـه اب انتزاعی رـخ ازـت ات ـب لـم

ــداق کلمات  ــتند و رخدادها مص هس

 هستند.

انسان به وسیله کلمات رخدادها و  .7

 کند.اشیاء را بیان می

 سازیز ـ نظام نشانه

 ا ـ طرح و ضرورت موضوع

ای از ابتدا با آن مشکلی که بشر اندیشه

مواجه بوده است مسئله برقراری رابطه با 

نوعاتش بوده است. خود، محیط بیرونی و هم  

ها برقرار رابطه براساس نیازها و ضرورت

ها از شود. در طبیعت رابطه میان پدیدهمی

به  توجه  با  ـ  اطالعات  انتقال  طریق 

می صورت  ـ  پدیده  وجودی  گیرد. ساختمان 

حیوانات از طریق امواج صوتی، الکتریکی 

می برقرار  رابطه  هم  با  غیره.  کنند. و 

ماهیت   که  نیز  وجودیش انسان  ساختاری 

سازی نهاده شده  براساس پیوند در رابطه

 است همین وضعیت را دارد.

انسان اولیه که به درک ساده از اشیاء 

شد با اشاره یا نشان و رخدادها تأویل می

دادن خود جسم و موضوع به دیگران منظور 

کرد. اما این کار خود را مستقال القاء می

ی داشت و بسیار مشکل و دامنه عمل محدود

توانست مورد بیشتر و در تماس رویارو می

 استفاده قرار گیرد.

از طرف دیگر انسان آگاه شد که شناخت 

نسل به  او  فهم  یا و  او  بعدی  های 

فرزندانشان قابل انتقال نیست و هر فرد 

باید تجربیات مشابه را مستقالً طی کند تا 
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 به آگاهی برسد. 

به   منظور  رساندن  برای  -همبنابراین 

نوعان و انتقال دستاوردها و تجربیات به 

نسل بعدی در برخورد فعال با طبیعت به  

درک ویژگی اثرگذاری اشیاء روی ابزار، 

وسایل، دیوارها، چوب، پوست و غیره به 

ها و عنوان »نشانه« برسد. لذا سنگ نبشته

ها« جهت انتقال رسم عالئم حاکی از »نشانه

 ه است.تجربیات و برقراری ارتباط بود

رابطه نشانه این  در  عالئم  سایر  و  ها 

 اساس ارتباط، زبان و معرفت هستند.

 

 ـ تعریف نشانه2

میان   گانه  سه  پیوندی  بیانگر  نشانه 

بین  ارتباط  است.  مفسر  و  شیء  نشانه، 

و  انسان است  نشانه  فرآیند  بیانگر  ها 

کنند و ها روند تفسیر را هدایت می نشانه

شانه بر مفسر  بیانگر روند تأثیرگذاری ن

 هستند.

میان  پیوند  تفسیرکنندگان  مفسران، 

ها فقط در نشانه و اشیاء هستند و نشانه

گانه سه  نسبت  میچنین  وجود  ای  تواند 

 داشته باشد.

پایان« است فرآیند نشانه یک »روند بی

نشانه آن  جریان  در  نشانهکه  به  های ها 

می برگردانده  و  ترجمه  از  دیگری  شوند. 

شانه به تفسیر مفسر وابسته طرف دیگر ن

است، مفسری که خود توسط مفسران دیگر به 

می شناخته  نشانه  بنابراین عنوان  شود 

-ای از نسبت سه گانه دیگری را میحلقه

بلکه  نیست  تنها  وقت  هیچ  نشانه  سازد. 

ای در فرآیند نشانه است که همیشه نشانه
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 شود.گیری نسبت سه گانه میسبب شکل

گر ارتباط در چارچوب با این تعریف ا 

فوق در نظر گرفته شود و آن را به عنوان 

تفسیر کنیم، طبیعی است که   فرآیند نشانه

هایی در این  »گیرنده« و »فرستنده« حلقه

 شوند.میروند باشند و آنها نیز نشانه 

 هاـ انواع نشانه3

 اشاره   (1)

 عالمت (2)

 نشانه (3)

 نماد (4)

فراهم ای،  ـ نشانه به عنوان رسانه نشانه

 اند.کننده امکان ارتباط

کنند که ـ نمادها به چیزهایی اشاره می

دهد. به دنیای روزمره جنبه استعالیی می

-نمونه بارز این نمادها، نمادهای مذهبی

اند. این نمادها در فرهنگ و معرفت نیز 

 دنیای نمادین خاص خود را دارند.

تجربه بتوانیم  معرفت  اگر  یا  دینی  های 

های خود را نمادین رؤیاها و خیالعلمی،  

-کنیم امکان ارتباط با آنها فراهم می

 شود. پرچم نشانه ساده نمادین دولت است.

 ـ فرآیند نشانه و ارتباط4

نشانه علم  اصلی  نشانههسته  های شناسی 

 مجزا نیست بلکه »فرآیند نشانه« است. 

ارتباط  عرصه  تنها  نشانه  فرآیند 

-لکه تمام حوزهشود بانسانی را شامل نمی

 شود. های فرهنگی و طبیعی را نیز شامل می

 ها ـ علم نحو، معناشناسی و کاربرد نشانه5

 ها دارای سه بعد هستند.نشانه



                            روش مدرن خوانش قرآن    158

ــانه (1) ــاره مینش کنند و ها اش

معنا دارند و بعدهای معناشناختی 

 زبان هستند.

معنای نشانه تمثیل  به  شناسی 

 پردازد.ها مینشانه

انه (2) اره،  ها به غیر ازنـش اـش

ـهای دیگر در ارتـباط ـبا نشــــاـنه

ا قرار می ا تنـه ذا ـم د و ـل گیرـن

انه توانیم با های معینی را مینـش

ــا  ت م  ـی ـن ـک ــب  ی رـک ـت ر  ـگ ــدـی ک ـی

ه گزاره ه ـب د کنیم ـک ایی تولـی ـه

ــت و فهمیدنی  ــتوری درس لحاظ دس

انه ند. این بعد از نـش ها را باـش

 گویند.بعد نحوی می

علم نحو یا علم نحو منطقی به بررسی 

میق آن  واعدی  اساس  بر  که  پردازد 

-های گوناگون را میها در زبان نشانه

 توان با یکدیگر ترکیب کرد.

انه .1 ها به چگونگی بعد کاربردی نـش

ــانه ــتفاده  پیوند میان نش و اس

 شود.کنند از آن مربوط می



 

 

 

 

 فصل دوم 

 زبان و ارتباط 
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 الف ـ ماهيت زبان و ارتباط

هر گفتگوی بالفعل کردن ابزار و امکانات 

یک زبان معین به منظور درونی کردن افکار 

و  خود  برای  درک  قابل  معنایی  بیان  و 

فقط است.  موردنظر  زبان  در  در   دیگران 

-گفتگوی ارتباطی است که زبان بالفعل می

 شود.

 ب ـ زبان و گفتمان

 ای است.ترین نظام نشانهـ زبان پیچیده

ـ ارتباط میان دال و مدلول، میان تصویر 

آوایی و تصور ذهنی، قراردادی و در نتیجه 

غیرطبیعی است. زمانی که تعریف )دال(، 

صورت  به  شده،  تعریف  تصور  به  توجه  با 

آزاد و اختیاری تصور شده و در ارتباط 

گیرد تغییرناپذیر با گروه زبانی قرار می

 شود )نظریه ساختارگرایی(می

های زبانی  شناسی سنتی، نشانهـ در نشانه

جسم یا شیء را با نام آن در ارتباط قرار 

نشانهمی در  ولی  ساختارگرایی داد  شناسی 

پیوند  آوایی  تصویر  با  را  ذهنی  تصوری 

 دهد.می

ای از قواعد و معانی  ـ زبان نظام بسته

تعریف شده و در برابر گفتار به عنوان  

 جنبه کارکردی ناب این نظام قرار گرفت.

نشانه و  زبان  نظریه  در ـ  دائمًا  شناسی 

حال تغییر بوده است و فرآیندی از اصالت 

 به قالب تا به معنا را طی کرده است.

 انسان است.ـ زبان محصول فعالیت و کنش 

ـ زبان به عنوان زبان، مهارت زبانی و  

دستگاه با  گفتن،  و  مهارت  ذهنی  های 
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 شناسی است.ارگانی خود خصوصیتی انسان

ـ زبان در خدمت تفاهم است، اما تفاهم  

 وظیفه اصلی زبان نیست.

افکار،   ریختن  زبان  اصلی  وظیفه  ـ 

دریافت و  و ادراکات  زبانی  قالب  در  ها 

های قابل درک و رت عبارتعرصه آنها به صو

افکار،  کردن  تحریک  و  تأثیرگذاشتن 

 هاست.ادراکات و دریافت

فهمیدن،  کارکرد  سه  دارای  زبان  ـ 

باشد که  تأثیرگذاشتن و اثر پذیرفتن می

 کند.با یکدیگر تحقق پیدا می

گیرد ـ زبان میان انسان و اشیاء قرار می

ایجاد  آنها  بین  فاصله  کار  این  با  و 

واسطه انسان و امکان ارتباط بی  کند ومی

 کند.شیء را سلب می

ـ زبان واسطه میان ذهنیت انسان و جهان 

 است. 

ـ افکار و اشیای بیرونی آورنده »واسطه 

 معنایی« هستند.

ـ زبان در جریان گفتگو میان گوینده و  

 شود.شنونده تولید می

 ج ـ ارتباط و هرمنوتيک

شناسی پس از سنت فلسفی زبان، سنت نشانه

و معناشناسی بحث هرمنوتیک به عنوان علم 

 فهمیدن و آموزه تأویل مطرح شد.

هرمنوتیک  از  زبان  گذر  در  هرمنوتیک 

باستانی، یهودی، قرون وسطی، مسیحی عبور  

قرن   در  جدید  هرمنوتیک  به  و   19کرده 

رسیده که با فردریش شالیر ماخر و ویلهیم 

 دیلتای شروع شد.

را   هرمنوتیک  عمومی شالیرماخر  نظریه 

بایست به اصول فهمیدن تعریف کرد که می



                            روش مدرن خوانش قرآن    162

ترکیب کلی  روند  معتبر  در  زبانی  های 

 ارتباط بپردازد.

های های نمادین واقعیتهرمنوتیک ترکیب

مطالعه  درون  از  را  تاریخی  و  اجتماعی 

 کند.می

قبلی  فهم  به  متون  از  فهمی  نوع  هر 

گیرد. وابسته است و در پیش فهم انجام می

هرمنوتیک را بعضی )گادامر( یک روش علمی 

دانند بلکه آن را یک تجربه انسان از نمی

 آورند.جهان به حساب می

الگوهای  با  اجتماعی  عوامل  هرحال  به 

 رفتاری زبانی ویژه در ارتباط است.

 شناسی اجتماعید ـ زبان

زبان حوزه  عنوان در  به  زبان  شناسی، 

شناسی نظام انتزاعی است. ولی موضوع زبان 

رود. جمالت ساده اجتماعی از این فراتر می

و  ترتیب  بلکه  نیستند  آن  پژوهش  موضوع 

ها در گفتگو دارای اهمیت  پیوستگی جمله

است. گفتگو در ارتباط متقابل با مواضع 

مقوله یا  مشخص  ـ  اجتماعی  اجتماعی  های 

ها  اقتصادی خاص مانند طبقه، جنسیت، نسل

 شوند.یا اقوام واکاوی می

)زیست   ـ اجتماعی  دنیای  نظرگیری  در 

محیط( به عنوان جهان ارتباطی و دنیای 

متن  در  جهانی  واقعیت  است.  مهم  زبانی 

شود و زبان به عنوان امر زبان تفسیر می

 شود.غیراجتماعی تصور نمی

های جدیدتر متکی بر معناشناسی ـ نظریه

 اجتماعی مطرح شده است.

 هـ ـ زبان، ارتباط و زیست ـ جهان

ـ دنیای زیست جهان، دنیای اجتماعی یا 
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 دنیای امروزه و روزمره است.

االذهانی دارد و در ـ این دنیا ماهیت بین

 شود.جریان ارتباط تولید می

ـ برای انسان در زیست جهان روزمره امکان 

 ساختن فضای ارتباطی مشترک ممکن است.

ـ تصور ما از زیست جهان مبنای رابطه با 

است   انسانسایرین  با  سطوحی  در  های که 

 توان به تفاهم رسید.دیگر می

ـ زیست جهان دنیای ارتباطی است، رسانه 

دهد که به زبان در اختیار انسان قرار می

می ممکن  ارتباط  آن  زبان  وسیله  شود. 

اولویت نظام  دهنده  بازتاب  های روزمره 

اصلی  محور  لذا  و  است  اجتماعی  گروه 

 ارتباط روزمره است.

 رآیند فهمو ـ ف

 کنش اجتماعی 

واقعیت کنش  تمام  به  رخدادها  و  ها 

دیگر  عبارت  به  و  است  وابسته  اجتماعی 

ربط   افراد  ارتباطی  کنش  به  ارتباطات 

دارد. کنش اجتماعی دارای معنای ذهنی و 

سایر جهت کنش  و  رفتار  سمت  به  گیری 

 کنشگران دارد.

بین کنش و عمل تمایزی وجود دارد. عمل 

عنوا به  و کردن  طرح  یک  تحقق  فرآیند  ن 

است.  فرآیند  این  نتیجه  عنوان  به  کنش 

معنای عمل کردن با توجه به عامل زبان  

 شود.از کنش متمایز می

با توجه به هدف، انگیزه و بستر نوع 

شود. عمل کردن نتیجه طراحی طرح تعیین می

 بینی هدف است.و پیش

 االذهانی بودنـ ذهن و بين2

سؤال مهم این است که در زندگی روزمره 
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نمیکنش را  دیگران  طور  های  همان  توان 

 فهمید که منظور آنهاست. 

معنا به حوزه آگاهی کنشگر یا به »خود« 

می کنشگر مربوط  برای  معنا  این  و  شود 

»دیگری« روشن نیست. »معنا«، معنای ذهنی  

گیری بازتابی است که در است و محصول جهت

صورت مستمر تجربۀ مستقیم   جریان آن به

یا رفتار واقعی به صورت واحدهای معنایی 

شوند تا در چارچوب طرح معین متراکم می

گیری تجربی معینی قرار گیرند. شرط شکل

بازتاب اینست که کنشگر در مقابل تجربه 

و رفتار خود قادر به کنش باشد. زمانی  

می سخن  اجتماعی  کنش  از  منظور که  رود 

دیگری نیز در چارچوب این    اینست که کس 

 طرح ظاهر شود.

معنای ذهنی که »خود« به عمل کردن خود 

گر یکی دهد با معنای ذهنی مشاهدهنسبت می

نیست. یعنی معنایی که دیگری به آن نسبت 

دهد متفاوت از معنایی است که »خود« می

 دهد.کنشگر می

 االذهانی بودنـ فهم دیگران و بين3

یگران این باشد که  اگر منظور از فهم د

طور تفسیر کند که »خود« دیگران را همان

می تجربه  را  دیگران خودش  فهمیدن  کند، 

پذیر نخواهد شد. اگر امکان فهمیدن امکان

تواند فقط از طریق دیگران باشد »خود« می

»سخن و زبان« به »دیگران« دسترسی داشته 

 باشد.

شنونده به همان صورتی که گوینده موضوع 

 کرده است، تجربه نخواهد کرد. تجربه

در اینجا سطوح و ترکیبات معنایی تفهمی 

عمل  و  دیگران  فهمیدن  اساس  که  است 
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 ارتباطی بر آن بنا شده است.

بیان،  نحوه  صدا،  بدنی،  حرکت  شنونده 

روش بیان، عالئق گوینده را شناخته و این 

تجربیات  از  شنونده  حرکات  و  اظهارات 

ح تعبیری خود درونی، ذخیره معرفتی و طر

استفاده کرد و یک تجربه بیرونی )کنش و 

بیان گوینده( را تفسیر کرده است. این 

شنونده  که  نحوی  به  معنایی  ترکیبات 

کند برای فهم »دیگری« الزم  بندی میصورت

ای برای  هستند. شنونده واژگان را نشانه

نمی تعبیر  خاصی  اشیای  یا  کند موضوعات 

به روند آگاهی بلکه از آنها برای اشاره  

کند. شنونده به دنبال گوینده استفاده می

هدف،   بیانات،  نوع  چرایی  سخن،  شیوه 

انگیزه و وضعیتی که گوینده در آن قرار 

می این دارد  چگونه  او  که  این  و  باشد 

 کند.وضعیت را تعریف و بیان می

فهمیدن دیگران براساس اعمال گوناگون 

کسی   شود. اعمالی که در جریان آنبنا می

های بیرونی دیگران را  فهمد، تجربهکه می

کند، بلکه تجارب بیرونی خود را درک نمی

می فهم تفسیر  را  دیگری  ابتدا  او  کند. 

او می آگاهی  روند  تفسیر  به  سپس  و  کند 

 پردازد.می

های این فرآیند به معنای بازسازی کنش

و  تجارب  براساس  خود  تجارب  در  دیگران 

 معرفت خود است.

ف آن لذا  و  دارد  محدودیتی  دیگری  هم 

فهمد محدودیت این است که آیا کسی که می

دانسته و  درونی  تجارب  به  توجه  های با 

بتواند  که  دارد  قرار  وضعیتی  در  خودش 

پیگیری کنش و  درک  را  »دیگران«  های 
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 نماید.

است.  پیچیده  بسیار  »فهمیدن«  روند 

فهمیدن یا کنش ارتباطی ترکیبی از اعمال 

 ت.متفاوت اس

ها ها و انگیزهباید در مورد انواع کنش

تحقیق کرد زیرا برای دریافت معنای کنش 

 تعیین کننده هستند.

 االذهانی بودنـ زبان و بين4

بین رابطه  براساس  میان زبان  االذهانی 

 افرادـ  »خود« و »دیگری«ـ  بنا شده است. 

تمام مقوالت فهم و مرتباط با فهم و تمام 

زیست جهان که در اجتماع ابزارهای درک  

شده همیشه ساخته  زبان(  )مانند  اند 

بازسازی واقعیت هستند که در تجربه وجود 

 اند.داشته

های زبان از طریق ارتباط به کمک بازتاب

بین االذهانی، اجتماعی شدن اشارات ذهنی  

و جدایی آنها از تجربیات مستقیم ساخته 

 شود.می

 ز ـ اصول فهم

سازی که در زبان و ارتباط نشانهدر نظام  

که   اینست  گویای  دارد  ضرورت  روزمره 

گزاره به  معنای  خاص  موضوعی  درباره  ها 

پوشانی« کافی شرط وجود »فصل مشترک و هم

شود. شرکت کنندگان باید اطالع  تفسیر می

 اولیه الزم مشترک را دارا باشند.

 های تعبيرمدل 

روایت روزمره  ارتباط  و  زبان   هایدر 

رود که اظهارات مطابق زیادی به کار می 

نمی فهمیده  رفته  کار  به  شوند واژگان 

بلکه با توجه به ذخائر موجود متناسب با 

گذشته  صورت  به  محیط،  ـ  زیست  و  وضعیت 
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 شوند.بیان می

-تفسیر این اظهارات با توجه به بیان

نمی انجام  مشخص  زبانی  بلکه  های  شود، 

 رک« ماست.ها و »معرفت مشتنتیجه تجربه

جهانی، ها به زمینه زیستدر واقع بیان

-ها، زندگی روزمره و تفسیر شرکتتجربه

 کنندگان بستگی دارد.

ارتباط  خود  جریانی  در  ارتباط  معنای 

می و تعیین  قواعد  نتیجه  آنها  و  شوند 

های خود معانی ذهنی که گوینده با بیان

در نظر دارد نیستند و رسانه زبان دیگر 

ازگار و رمزگذاری و رمزگشایی به عنوان س

 کارکرد ندارند.

فهم  اصول  براساس  ارتباط  واقع  در 

می مدلبرقرار  به  که  تعبیر  شود  های 

شوند و در این چارچوب است که نامیده می

گفته میمعنای  فهمیده  مدلها  های شوند. 

قرار   راهبردهایی  با  ارتباط  در  تعبیر 

کردن«  »روایت  برای  آنها  از  که  دارند 

های تعبیر در واقع  شود. مدلتفاده میاس

فرض »پیش  کنشهمان  که  هستند  های ها« 

شوند. ارتباطی از طریق آنها فهمیده می

-این الگوها از فنون اجتماعی تأثیر می

شوند. پذیرند و از طریق آنها تأیید می 

برای  این کنشگران  که  هستند  فنونی  ها 

شیوه و  یکدیگر  می فهمیدن  که  خواهند ای 

کنند. یده شوند از آنها استفاده میفهم

»روایت عنوان  با  فنون  این  نام از  ها« 

 شود.برده می

 ـ روایت2

های روزمره فنون اجتماعی ها در روشروایت
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-جای دارند که افراد به کمک آنها فعالیت

کنند و برای هایشان را به دیگران اعالم می

 دهند.آنها شرح می

کنش تشریح  موضوع  اعمالی ها  روایت  یا 

است که فرد به کمک آنها به کنش خود معنا 

دهد. روایت شکلی است که در چارچوب آن می

بین معناسازی  پیدا روند  تحقق  االذهانی 

 کند.می

کنش و  تجارب  زندگی رخدادها،  در  ها 

روزمره به صورت خاص ساخته شده، چارچوب 

شوند و در  سازی میکنند و نمونهپیدا می

دیگران   میاختیار  لذا  قرار  و  گیرند 

 شوند.تفسیرپذیر و دارای زمینه می

لذا کنش در ارتباط ساخته و پرداخته 

-پذیر و توضیحشود و با »روایت« تشریحمی

 شود.پذیر می

 ـ تغييرپذیری و نسبيت3

ها در ارتباط با زیست ـ محیط و با  روایت

کنند. توجه به شرایط خاص تحقق پیدا می 

شود رایط خاص عمل میهر کنش ارتباطی در ش

تغییرپذیری  روند  با  ارتباطی  کنش  و 

همراه است و عنای آن به شرایط خاص خود 

 وابسته است.

ها دائمًا تغییر لذا مفهوم و معنای بیان

کند. از آنجا که کنش ارتباطی به صورت می

ارتباط اجتناب است،  تغییرپذیر  ناپذیر 

گیرندگان باید واقعیت اجتماعی را در هر 

عیت و دائمًا از نو بازتولید نمایند. وض

 انتهاست.روش تفسیر کنش روندی بی

ان (1) ا بـی دیگر اـم ا در پی یـک ـه

ه  ه ـب ب دلخواه بلـک ا ترتـی ه ـب ـن

 آیند.مند میای نظامشیوه
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 اصل تغییرپذیری (2)

ان  (3) ل امـک ه دلـی ابراین ـب بـن

ارتبــاط  مســـتمر،  تغییرپــذیری 

کند، براساس قواعد تحقق پیدا نمی

د آن را اـی ه ـب تالشـــی برای   بلـک

والتی  یدن به هماهنگی میان محـص رـس

ــ محیط و  ت ـــ ت که به زیـس دانـس

اند. در این روند تفسـیر وابسـته

های محصـــوالت تفســـیری به »افق

رک«  مشـــــت ــت  رف ـع »ـم و  ی«  رـب ـج ـت

اند. ارتباط واقعیت ویژه وابسـته

می  خلق  را  بیــانخود  هــای کنــد. 

ـهای ـها ـبه شـــیوهزـبانی و رواـیت

توان شـوند و نمیمختلف تفسـیر می

ارتـباط گیرـندـگان ـیا دهـندـگان را 

 مجبور به پذیرش تفسیر خاص کرد.

 ه . نظریه کنش ارتباطی

 مقدمه: 

گیری زبان، قواعد های نحوه شکلپس از بحث

های ارتباطی کالسیک که و ساختار و نظریه

امکان ارتباط را به وجود قواعدی برای 

کند، مرتبط میها  معناکردن واژگان و جمله

به فرآیند معناشناسی، ارجحیت به معنا،  

اصول فهم و نحوه ساخته شدن معنا در کنش 

به   ارتباطی«  کنش  »نظریه  شد.  پرداخته 

گوید، گوید که کسی چیزی میصورت ساده می

دهد. این نظریه در عرصه کاری انجام می

شناسی تاکنون توانسته است بر  فلسفه زبان

ارتباجامعه بسزایی شناسی  تأثیر  ط 



                            روش مدرن خوانش قرآن    170

بگذارد. این نظریه مدعی است که در حوزه 

واژهزبان بررسی  اصلی  موضوع  ها، شناسی، 

گزاره جمله و  تحلیل  ها  بلکه  نیست.  ها 

 »فعل گفتاری« بر پایه کنش متقابل است.

 ـ فعل به عنوان واحد زبان2

ها عملی است که انجام کارکرد اصلی گزاره

وضمی توصیف  آنها  قصد  و  یا دهند  عیتی 

جمالتی نیست بلکه بیان انجام کاری است. 

ها تأثیر گذاشتن بر هدف از بیان گزاره

کارکرد واقعیت لذا  و  است  اجتماعی  های 

 ها تعیین صدق و کذب نیست.گزاره

واژه جملهنمادها،  یا  حتی ها  و  ها 

می  –ها  نشانه تصور  قبال  که  طور   -شدآن 

نیستند،  زبانی  ارتباطی  بنیادی  واحد 

ها لکه »تولید« نمادها، واژگان و جملهب

)فعل   ارتباطی  کنش  تحقق  هنگام  در 

 گیرد.گفتاری( صورت می

خاص  شرایط  در  جمله  در  نشانه  تولید 

بیانگر عمل گفتاری است و افعال گفتاری 

کوچک یا  بنیادی  واحدهای واحدهای  ترین 

 آیند.ارتباطی زبانی به شمار می

در واقع   شودوقتی با زبانی سخن گفته می

می  گفتاری  افعال  اجرای  حال  باشیم. در 

کردن،  سؤال  دستوردادن،  مانند  اعمالی 

انتزاعی  سطح  در  حتی  و   ... دادن  قول 

کردن   داللت  کردن،  اشاره  مانند  افعالی 

گویای اجرای افعال گفتاری هستند. امکان 

تحقق این اعمال در چارچوب قواعد معینی 

صورت   زبانی  عناصر  از  استفاده  -میبا 

 گیرد.

 ی ـ مبانی نظریه نظام ارتباطی و معنا

 مقدمه 
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در نظریه نظام ارتباطی در مورد چگونگی 

پذیری ارتباط و شرایط تحقق ارتباط امکان

 شود.بحث می

شرایط  بررسی  به  ارتباطی  نظام  نظریه 

های فردی فردی ارتباط و صالحیت و مهارت

دستور  قواعد  جمله،  صدا،  تولید  مثل 

موضوع  زبان،   ندارد.  نوشتن  و  خواندن 

اصلی نظریه نظام ارتباطی شرایط اجتماعی 

 خود ارتباط است.

 ـ جایگاه معنا2

مفهوم کلیدی در ارتباط طبق نظریه    "معنا"

نظام ارتباطی است. کنش از طریق داشتن 

 شود. ویژگی گزینشی معنادار می

گزینشکنش از  شماری  میان  از  ها، ها 

با توجه به »تمایز«   دهد وگزینش انجام می

گزینش انجام شده معنای او را در تمایز 

 کند.های دیگر مشخص میبا سایر امکان

ها لذا در این نظریه معنا را به هدف

دهد بلکه آنها را در ها نسبت نمییا ارزش

-ها و تمایزها بررسی میارتباط با گزینش

 کند.

 های فردی و اجتماعیـ نظام3

لیات ذهنی ـ روانی  در نظام فردی که عم

گیرد تصور، فکر، احساسات و درک  صورت می

به صورت تجزیه، ترکیب، تصمیم، قیاس و 

غیره در حال فرآیند است. جهت سامان دادن 

به کار ذهن و انتقال آن به روی کاغذ یا 

سایر ابزار از زبان، خط و غیره به عنوان 

می استفاده  می رسانه  تالش  و  به شود  شود 

داده شود. در این شرایط فرد   افکار معنا

فقط با خود در ارتباط است و افکار فردی 

 شکل و توانایی ارتباط ندارند.
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در نظام اجتماعی که اساس آن ارتباط 

است، هر ارتباطی ارتباط دیگری را ایجاد 

زنجیره می و  ساخته  کند  ارتباطات  از  ای 

ها و  شود. زنجیره ارتباطات از گزینهمی

شود که به وسیله تشکیل می  ترکیبی از آنها

متصل  یکدیگر  با  بعدی  نیت  و  قبلی  نیت 

شوند. این ارتباطات مستمر ادامه دارد  می

رسد که دیگر خبری  و زمانی به پایان می

 از ارتباط نباشد.

 

 ـ ارتباط و احتماالت4

و   »من«  نظام  ارتباطی  نظام  نظریه 

کند و علیرغم شفاف »دیگری« را مطرح می

بر یکدیگر در عملیات شرکت نبودن در برا

کنند. غیرشفاف بودن یعنی این که این می

ها و اهداف یکدیگر دو نظام عالئق، انگیزه

دانند توانند تصور کنند لذا نمیرا نمی

چگونه در برابر نظام دیگری واکنش نشان 

دهند. وقتی هر دو نظام جداگانه عمل کنند 

-آید ولی وقتی کنشای به وجود نمیمسئله

-های »دیگری« وابسته میای »من« به کنشه

از  انتظارات  به  وابسته  کنش  هر  و  شود 

 شود.کنش »دیگری« می

می نظام ساخته  وقتی  اجتماعی  شوند های 

های فردی و اجتماعی گوناگون بر که کنش

 یکدیگر منطبق شوند.

 های زبانیض ـ ارتباط و بازی

یا  زبانی  قواعد  به  ارتباط  فرآیند  در 

شود بلکه  قواعد ارتباطی اصالت داده نمی

های اصالت به خود ارتباط، گفتگو و شکل

-عملی آن است. انسان ارتباط برقرار می

کند و در فرآیند ارتباط به معنای دقیق 
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-کند. بلکه عمل میقواعد را رعایت نمی

های جدید شامل عمل ارتباطی کند. نظریه

-ازیهای گوناگون و یا باست که دارای شکل 

 های زبانی متفاوت است.

بازی نیستند اساس  قواعد  زبانی  های 

شکل از بلکه  منظور  و  هستند  زندگی  های 

های زندگی مرزهای گسترده اجتماعی و  شکل

فرهنگی است. که عمل زبانی در چارچوب آن 

می پیدا  آن تحقق  دیگر  اجزاء  با  و  کند 

 شود.دنیا سازگار می

دارای   ارتباط  و  محاسبه گفتگو  قواعد 

شده و تعریف شده نیست بلکه بازی زبانی 

است که تابع امور اجتماعی هستند. رعایت 

قوانین ممکن است بخش ضروری بازی باشد 

 ای از قواعد نیست.ولی بازی فقط مجموعه

و  است  اجتماعی  عمل  یک  ارتباط  لذا 

قواعد حاکم بر زبان نیز قواعد اجتماعی 

وضعیت در  باید  و  جاست  نو های  از  دید 

 تفسیر شوند.

ها قواعدی دارند که به صورت گرامر زبان

گر واقعی شوند. جمله گرامری بیاندیده می

یا غیرواقعی بودن جمله، یعنی درستی و 

نادرستی محتوای جمله نیستند بلکه صرفًا  

از   جمله  نادرستی  یا  درستی  بیانگر 

 دیدگاه دستوری هستند.

تند و دستور زبان و قواعد اختیاری هس

 دهند.به معنا شکل می

 بندین ـ جمع

توان گفت روند تکامل پس به طور خالصه می

زبان از حالت دالـ  مدلول ارسطو به کلمه 

»نشانه« سورسور رسید و سپس معلوم شد که 

زبان در یک فرآیند بازی زبانی از طریق 
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و  محیط  ـ  زیست  در  رفتاری  فعل  و  کنش 

شود ن میزندگی وارد یک فرآیند فهم انسا

و زبان و سخن با مسئله »فهم« انسان گره 

خورد و از این مرحله نگاه به واقعیت می

و جهان تغییر کرد که نقطه عطف مهمی در 

باشد. بسیاری از روند فهم و دریافت می

نظام فهم و  مدلول  ـ  دال  حالت  فرای  ها 

ای است و از حالت علم صرف و نحو نشانه

معناها در پس    خارج شده است و بسیاری از

 ها وجود دارد.زمینه

جمع اینجا  در در  خالصه  و  محوری  بندی 

مورد بحث مهم و اساسی زبان جهت تأکید  

 شود:فهرست می

جهت تحقق یک سخن و زبان نیاز به  .1

 موارد زیر است:

 گوینده، نویسنده ، فرستنده -(1)

ت  -(2) اـف ده، درـی ده، خوانـن گیرـن

 کننده

تجربه مـشترک که در یک فـضای  -(3)

 آید. یط به دست میزیست ـ مح

و  زمینه  یک  به  نیاز  دیگر  عبارت  به 

بستر مشترک که همان فضای زندگی است  

یک می و  محیط  ـ  زیست  از  خارج  باشد. 

مجتمع و یا در خأل زبان انسانی وجود 

 ندارد و امکان گفتگو نیست.

ه   (1) ه ـب اری ـک ل گفـت ا فـع کنش ـی

کند. صـــورت بازی زبانی تجلی می

ده  ده از فرســـتـن برای فهم گیرـن

ــت و این  ــترک اس نیاز به فهم مش

فرآیـند در ـیک ـبازی زـبانی ایـجاد 
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 شود.می

 سخن گفتن یک فعالیت است. .2

زبان در روند تجربه مشـترک و در  .3

گیرد و زیسـت ـــــ محیط شـکل می

توان گفت گفتارها محصــول جمع می

 است.

ت، همۀ  .4 انی اـس زبان یک پدیدۀ انـس

و فعالیت دارند و ها کنش انســان

می دلیــل  همین  »بین بــه  گوینــد 

ها همگی در االذهانی« است و انسان

 کنند.فرآیند فهم نقش بازی می

ان و  .5 ان جـه ا زـب ت ـب ان و واقعـی جـه

شــوند. به عبارت دیگر واقعیت می

 انسان چیزی جز زمان نیست.

در فرآیند فهم »معنا« به دســـت  .6

آید و فهم همان معنا است و در می

شـــرایط و ـحاالت ـخاص و مختص ـیک  

 دهد. همان همان شرایط معنا می

 زبان یک فرآیند تاریخی است. .7

ا پی در پی تغییر می .8 د و معـن کنـن

لذا ضـــرورت تفســـیرکردن مطرح 

 شود.می

بنابراین زبان بیان صـرف »صـدا«  .9

ــکل  ــت بلکه در فرآیند فهم ش نیس

گیرد و این همان عبور از حالت می

به زبان   نگرش ساختاری )سمانتیک(

به نگرش غیرساختاری )هرمنوتیکی( 
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 به زبان است.

ـشود و در ـسخن گفتن ذهن درگیر می .10

در نتیجه در انتقال توســط زبان 

تمام امور حسـی، اطالعاتی، عالقه، 

انگیزه، احساسات، فرهنگ و شرایط 

ــخن منتقل  ــتی و غیره در سـ زیسـ

د فهم نقش می د و در فرآیـن شـــوـن

 دارند.

ل گف .11 ــت محیط فـع اری، در زیســ ـت

ار و ذهن ال افـک ًا در ـح ا دائـم ـه

تعامل هســتند و یک ماتریس بازی 

 گیرد.زبانی پیچیده شکل می

ــان در اثر ارتباط و با  .12 لذا انس

بــازی  و  فهم  فرآینــد  دارد  کنش 

انی می اط زـب دون ارتـب شـــود و ـب

انسـان چیزی نیسـت. پس هر »خود« 

شــود. در این با »دیگری« خود می

ری نیز فرآیند اثرگذاری و اثرپذی

 شود.مطرح می

تور  .13 قاعده بازی زبانی غیر از دـس

زبان ادبیاتی اســـت. این قاعده 

ت  ت که با زیـس ترک و همگانی اـس مـش

 ـ محیط ارتباط دارد. 

ــانی،  .14 انی، انســ ان بین االذـه زـب

 زمانمند، اجتماعی و تاریخی است.

ان پی در پی می .15 ام زـب د و تـم آـی

ــت. حتی در مورد یک  ــدنی نیسـ شـ
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ده ب ث موضـــوع و آیـن ای نوتر ـح ـه

 خواهد شد.

بـنابراین اگر زـبان مـحدود ـبه ـیک  .16

یالن پیدا نکند  ود و ـس زمان خاص ـش

ــت ـ  ــب زیس )غیرتاریخی( و متناس

محیط فهم نشود ساکن شده و خواهد 

ان دینی  ه خصـــوص اگر زـب ُمرد )ـب

 باشد(.

بین  .17 گفتگوی  و  فهم  ــد  فرآین در 

االذهانی معناهای همگانی به دسـت 

یار عمیق آید و گاهی معنا بســمی

شود که امکان بیان آن به صورت می

ای شـود و در لحظهمعمولی سـخت می

ـمی ـبـیرون  وـیژه  و  ــاص  و خ رـیزد 

بیهی و به  نبلیک تـش تر حالت ـس بیـش

ار دارد. این امر  ورت کلمات قـص ـص

در هنر، ادبیات، شـعر، نقاشـی و 

شـود و معماری بسـیار مشـاهده می

ــه  ب دارد.  ــازه  ت فهمی  همواره 

مـانـدگـاری عبـارت   حـاالت  دیگر 

ل  اـب بیشـــتری دارد و همواره ـق

های نو از تفسـیر و امکان دریافت

 آن وجود دارد.

انسان حالت  این  میدر  وارد ها  توانند 

های نو شوند و تجربه درونی خود را افق

های مختلف هنری، فلسفی، به صورت زبان

اخالقی، ایمانی و غیره بیان کنند. این 
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ر درونی  تجربه  انسانیحاالت  گاهی  ها ا 

کنند. به صورت »خطاب« بیان یا روایت می

لذا از حالت استعالیی یا الوهیت سخن  

می نشان گفته  منزله  به  این  ولی  شود 

ها دادن عالم الوهیت نیست.گاهی انسان

 دهند.این خطاب را به »ما« نسبت می

ــتاری گفتمان .18 ها و بیان بیان نوش

آید. معناها به صورت »متن« در می

ابراین متن رواـیت فرآیـند فهم  بـن

ـکه در اثر کنش و فـعل گفـتاری در 

بازی زبانی در یک زیست ـــ محیط 

ــت می ــکل گرفته اس ــند. لذا ش باش

ـها متون ـبا تفکر و ذهن انســــان

 ارتباط دارند.



 

 

 

 

 فصل سوم 

 ساختار روایت  
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 مقدمه  -الف

ارائه  مختلفی  تعاریف  "روایت"  برای 

توان گفت تعریف شده است و به طور کلی می 

 روایت عبارت است از : 

"ارتباط منطقی رخدادها که به طور غیر 

می بیان  روایتتصادفی  در  های شوند". 

رؤیت   منطقی  توالی  و  ارتباط  استعالیی 

توان به یک شود ولی از کلیت آنها مینمی

 معنا دست یافت.

ها و فهم به صورت وایت" بیان دریافتر"

فیلم،  تصویر،  گفتار،  نوشتار،  خبر، 

 حرکات و غیره است. 

گرها روایت دارای سطوح کارکردها، کنش

می روایت  گفتمان  ساختار و  این  و  باشد 

 تواند روایت را شکل و ارائه دهد. می

ها معموالً یک تم به صورت در ارائه روایت

ش سپس  و  انتخاب  داده داستان  بسط  و  رح 

در می داستان  ارائه   نحوه  و  شود 

 شود. هایی بیان میپاراگراف

دارای روایت درجاتی  به  معمولی  های 

داده میزان  تکرار،   ، تداوم  و نظم،  ها 

 باشد. سطوح روای می

روایت به صورت فیلم نیز اخیرًا مطرح  

شده است ولی روایت در فیلم یک سویه ولی 

کانسها در روایت در زبان دوسویه است. س

ها همان نقش پاراگرافهای مستقل را  فیلم

فیلم روایت  در  نقش دارد.  معموالً  ها  

کنشگرها عمده شده و به صورت دو قطبی و 

 شود. متضاد ارائه می

روایت از جمله و گزاره بیشتر است و 

آی از پاراگرافهای مستقل و  شامل مجموعه

 شود. غیر مستقل می



   181     ساختار روایت –فصل سوم 

 

مخروایت انواع  گفتار، ها  شامل  تلفی 

نوشتار، تصویر، نقاشی، حرکات، فیلم و  

های مختلف تواند به شکلغیره دارد که می 

درام،  حماسی،  اسطوره،  داستان،  مانند 

روایت شوند.  بیان  غیره  و  یا کمدی  ها 

مندی دارای ساختار و ارتباط منطقی زمان

مجموعه یا  و  از هستند  مرتبط  غیر  آی 

 رخدادها هستند. 

ز روایتتالش  تا  است  شده  را یادی  ها 

بتوان بررسی و تحلیل کرد و از روشهای 

 مختلفی برای این کار استفاده شده است. 

مشابهت روش  تمایزات بکارگیری  یا  ها 

شناسی(   تبار  و  شناسی  دیرینه  )روشهای 

روایت مطالعه  کرده  امکان  فراهم  را  ها 

ها است و در تحلیل ساختاری به سطوح روایت

ردها، کنشگرها و گفتمان روایت نظیر کارک

 توجه شده است. 
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 فهم روایت  -ب

سطح  گفتمان  و  است  جمله  زبان  پایه 

باالتر از آن است. روایت به صورت ساختاری 

چیزی بسیار شامل جمله می  باشد ولی عمالً 

 فراتر از جمالت است. 

در یک سیستم مجموعه سیستم بسیار فراتر 

و مجموعه   از عناصر تشکیل دهنده آن است

بازسازی  و  ارزیابی  بازخورها،  تعامالت، 

پی در پی سیستم در راستای هدف مطرح است 

یک  عناصر  مجموعه  از  فراتر  بسیار  که 

 سیستم است. 

کند زبان شناسی این امکان را فراهم می

که درک شود و روایت حاصل جمع ساده جمالت 

ها نیست بلکه امکان طبقه بندی و گزاره

تشکیل   بدست عناصر  را  روایت  یک  دهنده 

 دهد.می

معنا  و  واژه  از  ترکیبی  دارای  جمالت 

توانند تولید  هستند ولی به تنهائی نمی

دیگر  سطحی  در  وقتی  ولی  نمایند  معنا 

می معنا  ترکیب  تولید  به  مبادرت  شوند 

 کنند. می

گفتمان  سطح  وارد  جمله  سطح  از  وقتی 

شویم به نوعی به روایت کردن و تفسیر می

می دست  انتقالکردن  نقش  تفسیر   .  زنیم 

معنا و مفهوم کلمات، جمالت و مطالب را  

در یک زبان بخصوص از یک سطح به سطح دیگر 

 را دارد. 

گیری داستان نیست فهم یک روایت صرفًا پی

بلکه تحلیل آن در سطوح مختلف آن است.  

باید از نظر ساختاری سطوح روایت شامل 

روایت  گفتمان  و  کنشگرها  کارکردها، 

وند این سطوح بررسی و تحلیل شوند. با پی
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 شود. یک روایت شکل و سپس بررسی می

جمله  یک  کلمات  معنای  و  واژه  در 

اجتماعی، نمی شرایط  فرهنگ،  به  توان 

میزان توسعه و سایر عواملی که در زمان 

نویسنده یا راوی نقش دارد پی برد ولی  

می روایت  تحلیل  نشانهبه  به  و توان  ها 

 معناهای زیادی دست یافت. 

روایت روزمره  ارتباطات  زیادی در  های 

می ببکار  مطابق  که  و رود  اظهارت  یان، 

شوند بلکه با واژگان بکار رفته فهم نمی

توجه به ذخایر فرهنگی و اجتماعی متناسب 

ها، معرفتهای مشترک با زیست محیط، تجربه

 شوند.کنندگان تفسیر میو وضعیت شرکت

مبنای ارتباط اصول فهم است که همان 

ها هستندکه از الگوهای تعبیر یا پیش فرض

پذیرند و کنشگران می  حقوق اجتماعی تاثیر

می استفاده  آنها  کنشاز  های کنند. 

ارتباطی از طریق این پیش فرشها فهمیده 

 شوند. و سپس "روایت" می

ها روایت پذیر هستند و روایت پذیر کنش

شدن به معنای آشکار شدن، تشریح پذیری و 

 توضیح پذیری است. 

به کمک روایت فرد به کنش و عمل خود 

در معنا سازی بین االذهانی دهد و  معنا می

 کند . بازتاب و تحقق پیدا می

شود بنابراین کنش در ارتباط ساخته می

پذیر  توضیح  و  پذیر  تشریح  روایت  با  و 

شود و معنای روایت به شرایط خاص خود می

ها وابسته است و لذا مفهوم و معنای روایت

کند و این تغییر پذیری دائمًا تغییر می 

یست بلکه براساس تالش جهت براساس قواعد ن

به هماهنگی رسیدن در تفسیر است و این  
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روند تفسیری به افقهای تجربی و معرفت 

 مشترک وابسته است. 

روایت با تاریخ بشر شروع شده و همیشه 

در  دائمًا  و  است  بوده  همراه  انسان  با 

حال تغییر، تنوع بوده است. در سالهای 

نور و ها با ترکیبی از صدا، اخیر روایت

تصویر به صورت نماد پست مدرنیسم ارائه 

شود زیرا هر یک از این موارد بخصوص  می

نقاشی به تنهائی توانایی ارائه معنا را 

ندارد و به صورت ترکیبی قابل عرضه به  

های امور انتزاعی و صورت متنوع در حوزه

 مفاهیم رواج یافته است. 

 کارکردها  -ج

 مقدمه -1

روایت ساختار  کردن   هادر  مشخص 

کوچکترین واحد روایت جهت شناخت آن مهم 

است زیرا هر نظامی از واحدها و طبقات  

تعیین  مالک  و  است  شده  ترکیب  مختلفی 

 باشد. واحدها معنا می

واحد  یک  شناسی  زبان  دید  از  کارکرد 

محتوائی است و لذا طبیعت کارکردها باعث 

 شود. ها میطبقه بندی روایت

ایت باید موارد را در تعیین اجزاء رو

 در نظر گرفت:

 ماهیت کارکردها  -(1)

 رفتارها  -(2)

 مقاصد -(3)

 ها احساسات و انگیزه -(4)

 ها شخصیت -(5)

روایت شخصیتدر  حوزهها  در  از ها  هایی 

کنند برای مثال برای کارکردها عمل می
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عقد یک قرارداد تقاضای جلسه، ورود به 

جلسه، نشستن، گفتگو، جمع بندی، صورت 

داد قرار  کردن،  خداحافظی   جلسه  و 

مجموعهمی که  کارکردها باشد  از  ای 

 باشد. می

 طبقه بندی اجزاء -2

دو  باید  کارکردی  طبقات  و  اجزاء  در 

 نکته محلظ شود. 

و   -(1) اـجزاء  ـکـمی  ــداد  ـتع ــه  ب

 طبقات تقسیم شوند

 آمیختگی توالی و منطق  -(2)

ها در روند بررسی و تحلیل روایت

معموالً یا به زمانمندی )توالی( و 

داده اهمیت  منطق  به  و یا  آند 

کردن  منطقی  به  بیشتر  امروزه 

 گرایش دارند. 

 ها و نقش شخصيت کنش -د

 نقش شخصيت  -1

ها گران اهمیت به نقش کنشدر میان پژوهش

شخصیت یا  دیدگاههای و  طرح  باعث  ها 

ها  گویند کنشای میدهمختلفی شده است. ع

بدون  شخصیت  ولی  است  ممکن  شخصیت  بدون 

 کنش وجود ندارد. 

 نقش کنشگر -2

ها که در سراسر با توجه به گسترش شخصیت

روایت مطرح شده است بحث شناخت فاعل یک 

 روایت مهم است. 

ها بعضًا یک قهرمان در رمانها، یا فیلم

رقیب دو  بعضی  و  دارد  دو   وجود  در  را 

م میموقعیت  قرار  دو تقابل  لذا  و  دهند 
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 فاعل عمده وجود دارد. 

 گفتمان روایت  -ه

 ارتباط در روایت -1

موضوع اصلی در روایت ارتباط و مبادله 

 است و عناصر این ارتباط عبارت است از :  

 ارتباط  -(1)

 روای یا فرستنده یا گوینده -(2)

ا   -(3) ده ـی ا گیرـن ده ـی شـــنوـن

 شنونده 

 در حقیقت انواع روای عبارتند از : 

 شخص -(1)

 غیر شخص  -(2)

روای باید روایت خود را محدود به 

توانند فهم کنند ها میآنچه شخصیت

نماید و آنچه مهم است آن است که 

با  را  روایت  یک  نویسنده  نباید 

 روای همان روایت یکی دانست. 

روایت معنایش را تنها از جهانی 

می زیست  آن  در  دریافت که  کند 

کند زیرا روایت در زیست محیط می

 گیرد. صورت می

 ساختار روایت  -و

 شود:زبان با دو فرآیند تعریف می

 شکل و قالب -1

 محتوا -2

های یک پیام پشت سر هم وقتش نشانه

قرار نگیرند، یا زمانی که منطق 
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هایی ریزد و یا بخش روائی بهم می

به  پیام  سلسله  در  نشانه  یک  از 

شوند های دیگر جدا میوسیله نشانه

ایجاد  اختالل  روایت  ساختار  در 

 شود. می

و  محتوا  رویت  در  عامل  دومین 

ترکیب است. سطوح مختلف روایت با 

آن  گسیختگی  مانع  معنا  انتقال 

 شود. می

قرار  روایت  و  زمان  میان  آنچه 

های دارد جمله است و در پاراگراف

می بیان  که  و روایت  روال  شود 

دهد توالی واقعیت آن را نشان نمی

بلکه در منطقی است که آنرا بیان 

 کند.می

وقتی انسان داستان یا رمانی را 

آنرانمیمی حقیقت  در  بیند خواند 

کند بلکه روایت یک معنا را درک می

. 

های اشخاص ممکن است در توالی کنش

روایت  که  بیفتد  اتفاق  مسائلی 

توالی آن بهم مرتبط نباشد و به 

صورت پاراریمی باشد ولی وقتی به 

صورت منطقی روایت شد دارای معنا 

 شود. می

بنابراین توالی یا تقدم و تأخر، 

مورد  در  صرف  گذاری  ارزش  باعث 
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رخدادها نیست بلکه منطقی که معنا 

 سازد مهم است.یرا م

 روایت امور استعالیی  -ز

زبان بحث  معنا، در  نظام  وارد  شناسی 

مرحله شکل شدیم.  سخن  سپس  و  معنا  گیری 

روایت انواع  که  است  سخن  روایت  ها بعد 

ها معنا ای از زبان گیرد در پارهشکل می

شود و بیان آنها در قالب سنگین و وزین می 

ویسنده شود و یا ن متداول بسیار مشکل می

و روای قصددارد معنا را به نحوی بیان  

های کنند که ماندگاری بیشتری برای دوران

ای خاص و دور داشته باشد و لذا به لحظه 

کنند که آن لحظه خواننده ویژه اشاره می

یا نویسنده و یا راوی است. در این لحظات 

صورت  به  سریع  و  ناگهانی  جمالتی  ویژه 

قصار، ایجاز، اسط وره و غیره به معموالً 

کند برای فهم این جمالت بیرون تراوش می 

باید لحظات ویژه گوینده را تحلیل و درک 

تعامل  حالت  در  گوینده  حقیقت  در  کرد. 

گفتمانی  فضای  وارد  شنیدن  و  گفتن  سخن 

سی صورت  به  و  مجموعه شده  به  نرژی 

رسد. چون  معناهایی همگانی و فراروی می

رد لذا این سخن هویت گفتمان و تاریخی دا

فراتر  موجود  سخن  از  دارد  وجود  امکان 

آی دیگر تر است و گونهروند که همه جانبه

در  حالت  این  کنند.  دریافت  را  فهم  از 

خورد شعر، هنر و ادبیات بیشتر به چشم می

تمثیل،  قالب  در  دریافتی  معناهای  و 

شوند تا برای سنبل، ایجاز و غیره بیان می 

ی داشته و امکان های بعدتر ماندگاردوران

 و تحول معنا وجود داشته باشد. 
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مثالً فهم مثنوی موالنا، قرآن، متون خاص 

تازه   هنوز  زیرا  نشدهاست  تمام  هنوز 

هستند و این به منزله آن است که سخن 

هنوز تمام نشده است و حالت ماندگار و  

جاودانه دارند. ویژگی این سخنان سیالن  

ندگی و بودن، در ارتباط بودن، تکرار شو 

می بودن  نشدنی  پی تمام  در  پی  و  باشد 

 گشاید. افقهای نو می

انسان همواره در پی فهم مطلق است و 

ی ها به مستجمع معنااز بررسی فهم معنا

می پیدا  دست  جان معناها  همان  که  کند 

ها و هوشمند است و آنرا اسمی مقدس آگاهی

گذاردو این امر همیشه ادامه دارد )کل می

ف هو  دارای یوم  انسان  زیرا  شان(  ی 

 ساحتهای متفاوت است. 

دریافت اینگونه  حاالت  از  که یکی  ها 

می زبانروایت  در  است.  شود  ایمانی  های 

این سخنان بیشتر به معنای تام و کلیت  

روند و دارای حالت امید دادن، گشودن می

افق نو و حیات نو است تا بلکه هدایتی 

فهم دارد  قصد  چه  اگر  گیرد.  تام   صورت 

ای، منقطع و نماید ولی بیان روایت ذره

ظاهرًا غیر مرتبط و به صورت خطاب گونه  

است. چون راوی یا برداشت کننده فهم امید 

دارد که افق او گشاده است و پی در پی 

 آفریند.حیات نو و شوندگی می

روایت گونه  این  بیان بنابراین  ها 

حوادثی است که بریده بریده، غیر مرتبط 

معم خطابو  بیرون والً  به  درون  از  گونه 

شود و با در نظر گیری وادار به پرتاب می

توان به یک معنا دست یافت این حوادث می

چون بازگشایی پی درپی لغتهای جدید مطرح 
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"مقدس"  را  روایت  و  زبان  نوع  این  است 

 شمارند. می

تحمل  راوی  و  کننده  دریافت  برای 

ت است معناهای وزین و بیان غیر مرتبط سخ

و لذا باید به دیگران مطرح کند و به 

همین دلیل حالت خطاب گونه دارد، تا خود 

را از حاالتی که در لحظات ویژه دارد رها 

 سازد و آزاد شود. 

روایت گونه  فهم این  و  دیدن  حالت  ها 

ها، تبعیت کردن و روایت کردن برای نشانه

تازه   افق  شوندگی  در  دارد.  سایرین 

می صورت  جدید  فرد  تعامالت  و  گیرد 

عمیق پاکی  و  دانایی  وارد  باسامانه  تر 

شود و این مسیر های جدید میساحت دریافت

 پی در پی ادامه دارد. 

دریافت زیستاین  در  صورت   -ها  محیط 

تجربهمی دارای  و  و  گیرد  انسانی  های 

تاریخی است و سخن و روایت از آنها امکان 

توان این فرا روی را نشان دارد ولی نمی

 داد. 

در  با  گفتاری  روایت  از  عبور  در 

گیری سخنان غیر مرتبط با هم در یک  نظر

می معنا  دریافت  و  روایت کلیت  به  توان 

رای یک تفکر و نوشتاری )متن( رسید که دا

متن  این  است.  هم  با  مرتبط  پیوندهای 

دریافت راکه محصول  معناها  استعالیی  های 

در کنش ارتباط تولید شده است به صورت  

دهد که بیشتر بیان خطاب روایت گزارش می

 گونه و خبری دارد. 

روایت    -ک ساختار  نمونه:  یک  بررسی 

 داستان گونه 

به  روایت  بحث  بیشتر  شدن  روشن  جهت 
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های داستان گونه به عنوان  ساختار روایت

 شود. مثال پرداخته می

 داستان گویی -1

 روایت شخصی  -(1)

و  خود  شناخت  و  ارتباط  پی  در  انسان 

می و سایرین  شنیدن  براساس  و  باشد 

به  پیشینیان  و  دیگران  تجارب  خواندن 

این  به  روایت  یا  داستان  قصه،  صورت 

 یابد. منظور دست می

متناسب حاالت وی به بیان تجربیات فرد  

می داستان  طنز، صورت  صورت  به  تواند 

این  باشد.  غیره  و  کمدی   ، درام 

زمینهداستان افراد ها  پیوند  های 

 باشد. می

ها نه ها و زندگی نامهبنابراین داستان

آینده  و  خود  هویت  از  درکی  به  تنها 

می تجربیات دست  انتقال  با  بلکه  یابد 

یوند جدید به دیگران به یک ارتباط و پ

 زند. دست می

 روایت جمعی -(2)

های های شخصی داستانبه غیر از داستان

عمومی نیز وجود دارند که همان نقش را  

های جمعی از موارد  کنند. روایتبازی می

کرده تجربه  که  افراد  بین  اند مشترک 

های کالن جمعی که دارای گوید و درروایتمی

مشزمینه هستند  فرهنگی  مشترک  ارکت های 

 جویند.می

داستان و اگر  باشد  داشته  اشتراک  ها 

تعبیر و معنای رویدادهای کما بیش یکسان 

باشد به نزدیکی و مشارکت ودر غیر این  

انجامد. بنابراین ماحصل  صورت به طرد می

های جمعی طیفی از تفاهم و سازش داستان
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 تا طرد و ستیز است . 

های روایی اشتراکات که به صورت داستان

می مدنی مطرح  ساختار  و  فرهنگ  از  شوند 

پذیرند. در جوامع ایدئولوژیک، تأثیر می

لیبرال دمکراسی، سوسیالیسم و غیره سبک  

های جوامع ها متفاوت است. داستان داستان

های سوسیالیسم و ایدئولوژیک بیشتر زمینه

داستان ولی  دارند  جوامع ایثارگری  های 

زمینه در  دمکراسی  موفلیبرال  قیتها های 

 های فردی است. یا شکست

کند شناخت از جوامع به انسان کمک می

ها به که در خواندن روایت از طریق نشانه

تازه دست    رمزگشائی دست بزند و به فهم

 یابد. 

 های رواییانواع داستان-2

ها متناسب جوامع و افراد حاالت داستان

مختلفی دارند. شیوه سنتی، قهرمان سازی، 

گیری توانایی و شخصیت و نتیجهتاکید بر  

بعضی  است.  آن  از  نوع  یک  خوب  بعضًا 

رسد و پایان ها به نقطه تعادل میداستان

ها شامل  پذیرد. انواع دیگری از داستانمی

بینی و معنا دهی هستند فرد بتواند پیشی

وضع آینده را پیش بینی نماید. الگوهای 

اسطوره و  انواع کهن  دیگر  از  نیز  سازی 

ها هستند که بعضًا مجددًا بازخوانی تروای

جامعه  هنجارهای  و  نیازها  متناسب 

داستانمی دارای  شوند.  متفاوت  های 

و   عدالت  قبیل  از  متفاوت  الگوهای 

 انتقام، عشق، تراژدی، فتح، سالخوردگی، 

های قهرمان، باشند. و شخصیت جستجوگری می

کنند. حقه باز و غیره در آن نقش پیدا می 

در نحوه پرورش ایده و شرح و   نقش روایت
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 باشد. بسط آن جا انداختن در قالب می

الگوهای متداول دیگر نظیر غلبه برشر، 

تغییر دگرگونی شرایط، تراژدی، عاشقانه، 

از هیچ به همه چیز و یا از پایین به 

های خالف جریان و سایر باال رسیدن داستان

 باشد. های خارج از چارچوب میداستان

 ی روایی داستانمعمار-3

 پرورش ایده  - (1)

تجارب و مسائل اطراف به خودی خود ایده 

دهد. راوی متناسب  شرایط نظیر امور نمی

اصالح   باید  که  خطاهایی  تازه،  پنهان، 

شود، تغییر در الگوها و غلبه گفتمائی 

خاص به پرورش ایده و سپس بسط و شرح آن  

 پردازد. می

داستان  غالبیت  و  ماندگاری  میزان 

روشن راوی  که  دارد  این  به  کند   بستگی 

چرا در این زمان خاص باید به این موضوع 

 پرداخت.

 جمع آوری شواهد و اطالعات - (2)

جهت بسط و شرح ایده نیاز به شواهد و 

 اطالعات است 

 تجربه و تحقیق  - (3)

تنهائی جمع به  شواهد  و  اطالعات  آوری 

کافی نیست بلکه جمع آوری شواهد به فضا 

 و عواطف نیز مربوط است. 

 ها استفاده درست از داده - (4)

باید در استفاده از داده به پایائی و 

روائی توجه داشت و اطالعات را درست به  

ها باید بجا و مربوط کاربرد یعنی داده

 به داستان باشند.
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 بان مخاط - (5)

روای  باید مخاطبان خود را مشخص کند 

و متناسب زبان و شرایط آنها روایت کند 

 تا قابل فهم باشد. 

خلق و پردازش شـــخصـــیتـهای   - (6)

 داستان 

شخصیت مناسب  به  طراحی  داستان  های 

عنوان کنشگران جهت انتقال کار کردها و 

های گفتمان روایت بسیار مهم است. شخصیت

پرداخته و به آن فرعی به تکمیل داستان  

 دهند. حس، سرعت و عمق می

 ساختار طراحی ساختار داستان  -ع

می در ساختار  یا  نوشتن  از  قبل  توان 

در  ساختار  روال  شود.  طراحی  آن  حین 

 های مالئی معموال به شرح زیر است. داستان

 مقدمه  -1

 مقدمه باید مخاط را به خود جلب کند . 

 رواید اصلی  -2

داست صدر  یا  مقدمه  رویداد در  به  ان 

شود و به مخاطب موضوع را اصلی اشاره می

می زنجیره گوشزد  سایر  بطوریکه  کند 

 داستان بعدًا  در پی آن خواهد آمد. 

 ارائه شواهد جذاب -3

 پس زمینه  -4

ارائه جزئیاتی که مخاطب بتواند باقی 

 داستان را دنبال کرده و بفهمد .

 بدنه و محتوا -5

 پایان بندی -6
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های متناسب ساختار داستان پایان بندی

از  قسمت  هر  در  دارد.  وجود  متفاوتی 

پردازش  و  ارائه  نحوه  داستان  ساختار 

روش مورد  مطالب  که  دارد  تخصصی  های 

 گیرد. استفاده قرار می

شود برای خوانش متن بنابراین مالحظه می

گری توجه به ساختار روایت و نحوه روایت

بسیار مهم است. 



 

 

 

 

 فصل چهارم 

ساختار تحليل  

 گفتمان
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 : جایگاه گفتمانمقدمه -الف

ای انسان و جامعه شبکه  زبان به صورت 

را در برگرفته است. تاریخ، دین، فرهنگ، 

سیاست و امور اجتماعی در زبان جاری است 

ملت و  انسان  حیات  در  زبان  تاثیر  ها و 

رسانه است.  مهم  نهادها بسیار  و  ها 

در حوزه و  هستند  زبان  تجلی  دیگر  های 

های زندگی انسان نقش دارند. اگر چه حوزه

بازنمایی کننده واقعیات مختلف ممکن است  

و  ارتباط  به  زبان  بوسیله  ولی  نباشند 

گفتمان  ایجاد  و  رابطه  برقراری 

پردازند. لذا کاربرد زبان به هر شکلی می

 ای و اجتماعی داردم. جنبه رابطه

با هر تغییر در انسان با اجتماع، نظام 

کند، تغییرات اجتماعی و سیاسی تغییر می

های جدیدی  دانشآورد و  فرهنگی بوجود می

شود. زبان وفرهنگ نیز در این ساخته می

می تغییر  و  راستا  موضوع  گفتمان  کنند. 

مفهومی است که زبان را با امور اجتماعی 

می ارتباط، متصل  مجموعه  در  ولی  کند. 

زبان، گفتمان و امور اجتماعی )قدرت و 

های مختلفی شکل گرفته است که دانش( نگرش

ترکیبی از آنها    به یک مورد یا مجموعه

اند و به مرور گفتمان به یک اصالت داده

بحث جدید و کامل یافته تبدیل شده است. 

حوزهشنگر در  متعددی  گفتمانی  های های 

سیاسی زبان اندیشه  و  فلسفه  و  شناسی 

ایجاد شده است که بعضًا در این اواخر با 

مفهوم قدرت و سیاسیت پیوند خورده است. 

ا ساختار گرائی سوال اخیرًا در دوران پس

مهمی مطرح شده است که "قدرت چگونه جاری 
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نگرمی جواب  مفهوم، شود؟"  این  به  شها 

طیف   یک  در  را  متفاوتی  دیدگاههای 

حاضر اندیشه حال  در  است.  داده  شکل  ای 

نوع  و  گفتمان  و  زبان  قدرت،  مفاهیم 

های مهم پسا ساختار ارتباط آنها از بحث

 است.گرائی در دوران پست مدرن 

گرائی  ساختار  پسا  در  قدرت  به  نگرش 

بسیار جالب و مهم است و قدرت را از حالت 

فرمانبر" خارج کرده و به یک   –"فرمانده  

ای" در کلیت اجتماع "نظام انضباطی شبکه

بسط داده است. در حالت اول قدرت از نوع 

می دیکتاورها  و  در  پادشاهان  ولی  باشد 

حالت دوم قدرت همزمان همه اجتماع را به 

خود  کنترل  در  یکپارچه  کلیت  یک  صورت 

گیرد. در نگاه اول قدرت در دست سوژه می

انسان( است ولی در نگاه دوم قدرت )فاعل  

در تملک طبقه یا دولت یا فرمانروای خاصی 

غیر  عوامل  اجتماع  از  قدرت  بلکه  نیست 

مقررات،  هنجارها،  نهادها،  مانند  شخصی 

 شود. قوانین و گفتمانها ساخته می

در اوج دیدگاه پسا ساختارگرا بیان شد 

ای دیدن که قدرت باید از دوگانگی طبقه 

و آید  صورت   در  به  جامعه  سطح  در 

راهبردهای فن آوری سیاسی نگریسته شود.  

گذار در این دیدگاه از قدرت بسیار تأثیر

های گفتمان بوده است و سنجش آنها در بحث

 های مختلف با معیار :گفتمان

 مشروعیت -

 خرد جمعی  -

 باشد. می

در صورت توسعه قدرت در پیکره اجتماع 
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جمعی،  و کسب مشروعیت مورد تأیید خرد

یابد علوم و دانش انسانی نیز توسعه می 

و  انسان  ستعالء  وا  سرخوشی  باعث  و 

 سازد.جامعه را فراهم می

دانش  و  قدرت  گفتمان،  زبان،  لذا 

پیوندی تنگاتنگ دارند و نحوه ارتباط 

نگرش از  طیفی  را  آنها  متفاوت  های 

 بوجود آورده است.

وقتی ارتباط و زمان در اجتماع تجلی 

گفتم میکند  خلق  تعامل ان  که  شود 

شود سطوح ماندگاری گفتمانها باعث می

مختلط،  )هژمونی(  غالبیت  و  مختلف 

 ایجاد کند. 

 گفتمان:قدرت و معرفت  -ب

رابطه  پساساختارگرایانه  دیدگاه  در 

دانش با دوری از فاعل قدرت، نقش   –قدرت  

سرکوب و یا نقش اقتصادی دادن به قدرت  

سعه قدرت در از یک طرف و نزدیکی به تو

تحول  دیگر،  طرف  از  اجتماع  پیگره  سطح 

 بزرگ در بسط گفتمان داده است.

جهت اینکه این بحث مبنائی بهتر باز  

شود به مسئله قدرت و معرفت و رابطه آنها 

شود زیرا یک نکته محوری در پرداخته می

 بحث گفتمان است. 

قدرت و معرفت مستقیمًا بر یکدیگر اثر 

رمی هیچ  و  که گذارند  نیست  قدرتی  ابطه 

ای از معرفت همبسته خود را ایجاد حوزه

نکند و هیچ معرفتی نیست که در آن واحد 

 ایجاد کننده روابط قدرت نباشد.

نیست  فرد  یا  ساختار  نهاد،  یک  قدرت 

سوژه غیر  امر  یک  )فاعلی( بلکه  ایی 
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پیچیده و چندگانة روابط نیروئی گسترده 

 در سطح اجتماع است.

مورد رابطه قدرت و معرفت   پنج نکته در

 مطرح است:

تحلیل قدرت باید بر مبنای فنون  -1

است  یافته  تجلی  نهادها  در  که 

باشد نه بر اشکال متمرکز و مشروع 

 قدرت صورت پذیرد. 

تحلیل قدرت باید به اعمال قدرت،  -2

حوزه کاربرد قدرت و آثار و نتایج 

آن و نه به امور مربوط به تملک 

 یا قصد قدرت بپردازد.

قدرت اهرم و مایملک یک فرد، گروه  -3

پیکره  در  بلکه  نیست  طبقه  یا 

کند. اجتماع به صورت شبکه عمل می 

افراد هم محصول و نتیجه قدرت و 

 هم از عناصر پیکر قدرت هستند.

قدرت باید از سطوح خرد و نه از  -4

سطح کالن مانند دولت و حکومت آغاز 

شود. آغاز قدرت از سطوح خرد باعث 

که  می و  تاریخشود  فنون  ها، 

های خاص قدرت کشف شوند و تاکتیک

 های انسانی توسعه یابند. دانش

جهت پروراندن فهم دولت از قدرت  -5

و  فنون  کارها،  و  ساز  به  باید 

های قدرت توجه کرد و سودمندی رویه

آنها را در شرایط مختلف مد نظر 
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 قرار داد.

می باعث  قدرت  اعمال  شود بنابراین 

هائی خلق کند که معرفت در آنها قالب

 (67شکل گیرد.)

دانش   – فوکو که زیاد به مسئله قدرت  

به  خود  آثار  تمامی  در  است  پرداخته 

شناسی انسان مدرن به منزله دنبال تبار

است.  بوده  فرهنگی  و  تاریخی  واقعیتی 

شناسی )بایگانی شناسی( ولی در دیرینه

ی با استفاده از تحلیل گفتمان، تحلیل

امکان  شرایط  از  شناسانه  بایگانی 

می ارائه  انسانی  علوم  و پیدایش  دهد 

موضوع می انسان  روشنگری  عصر  در  گوید 

گیرد. لذا او به دنبال دانش قرار می

 قواعد گفتمانی نهفته در دانش بود. 

شناسی  دیرینه  مطالعه  از  فوکو  هدف 

بایگانی  مطالعه  یا  شناسی(  )بایگانی 

گفتمان( است که   یا آرشیو، حکمی )کنش

در یک عصر و جامعه خاص رایج هستند. 

ای از احکام لذا او گفتمان را مجموعه

در یک عصر زمانی که متعلق به یک قالب 

 داند.گفتمانی مشترک باشند می

منظور فوکو از حکم، کنش گفتمانی است 

توان در یک زمان به عنوان و هر حکمی می

 د. کنش گفتاری جدی در اجتماع مطرح شو

که  خودش  واقعی  متن  در  تنها  حکم  هر 

شود مرکب از سایر احکام است فهمیده می

 در نظرگیری بستر آن نیز مهم است. 

آرشیو و بایگانی متشکل از احکام هستند 

سخن  شیوه  بر  حاکم  نظام  حقیقت  در  و 

دوره در  اندیشیدن  و  تاریخی گفتن  های 
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خاصی هستند. فوکو پس از تدوین انسان 

شناسی مدرن در بایگانی شناسی )دیرینه 

( و 1970شناسی( به تبار شناسی )پس از  

مسائل اجتماعی روی آورد و در این مقطع 

ت را مطرح کرد و قدرت را با بحث قدر

در  زد.  پیوند  انسانی  علوم  و  دانش 

دنبال  به  تبارشناسی  در  او  حقیقت 

جایگاه انسان مدرن در درون شبکه قدرت 

او   شدن  ابژه  و  سوژه  نحوه  و  دانش  و 

بود. دانش بر پایه حقیقتی ثابت نیست، 

بلکه محصول قدرت و روابط قدرت است و 

 مان است. در واقع حقیقت بر ساخته گفت

گر نیست قدرت در دید فوکو صرفًا سرکوب 

سازنده  که  است  مولد  نیروئی  بلکه 

ذهن و  دانش  قدرت گفتمان،  باید  هاست. 

را به منزله شبکه مولد در نظر گرفت 

که در کل پیکره اجتماع جاری و ساری 

است و این معنای از قدرت بسیار بسیار 

 فراتر از نقش منفی سرکوب قدرت است. 

از نظر فوکو وقتی مولد است، کل   قدرت

شیوه و  اجتماعی  از جهان  ما  فهم  های 

جهان و سخن گفتن ما درباره جهان را 

کند ولی قدرت وقتی انقیاد آور تولید می

کل  کنترل  انضباط،  واسطه  به  که  است 

ها را با  امور روزمره و زندگی انسان

اعمال مقررات دقیق بعهده دارد و در  

کند و در رفتار وخ میکلیت بدن انسان رس

 گذارد. انسان اثر می

بر  مشرف  "قدرت  تعریف  قدرت  از  فوکو 

( را ارائه 68حیات" یا قدرت بیولوژیک )

 دهد که عبارتست از : می

ها نقش تنظیم فزاینده در همه حوزه -1
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و امور زندگی به بهانه پیشربرد 

 رفاه فرد و جامعه

نظم  -2 این  تبارشناسی،  دیدگاه  در 

شود که هیچکس هدایت میطوری اعمال  

 آنرادر دست ندارد.

آن  -3 شبکه  در  اجتماع  افراد  همه 

 گرفتار هستند. 

 هدف آن افزایش قدرت است. -4

این قدرت همه جانبه انضباطی و کنترلی 

 ای در اجتماع:به صورت شبکه

 بدون فاعل است  -1

 باشد. مند مینیت مند و هدف -2

روش بهتر  درک  جهت  دارد  های جا 

دی  و  بایگانی رینهتبارشناسی  شناسی) 

 های آنها اشاره کرد:شناسی( به تفاوت

بایگانی شناسی صرفًا در پی توصیف  -1

هاست ولی تبارشناسی خنثی گفتمان

پردازد و به آسیب شناسی مشکل می

 کند.تحلیل ارائه می

ارزش -2 وارد  شناسی  های بایگانی 

شود حقیقت، دانش، معنا و قدرت نمی

شده و   شناسی وارد مسئلهولی تبار

قدرت را مولد دانش، حقیقت و معنا 

 داند.می

بایگانی شناسی در مطالعه گفتمان  -3

قاعده و  بنیاد  آن به  مندی 

تبار می در  ولی  شناسی پردازد 
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بررسی تاریخی چگونگی ساخت دانش، 

های معرفت، قدرت و گفتمان و حوزه

 کند. هدایت را بررسی می

 شناسیرسد که در بایگانیلذا به نظر می

شناسی تعیین تعیین بخشی کاهش و در تبار 

می افزایش  حوزهبخشی  بنحوی  و  های یابد 

های غیر  شناسی و حوزهگفتمانی به بایگانی

 رسد.گفتمانی به تبار شناسی می

سوژه  در  آور  انقیاد  و  مولد  قدرت 

)انسان( نیز اثر دارد و او را به منقاد 

او  بر  وابستگی  و  کنترل  بودن،  نظام 

افکند و از طرف دیگر مقید خود بودن  می

 به علت آگاهی و خودشناسی است.

 زبان، گفتمان و اجتماع -ج

شناسی به روند تکامل زبان دربحث زبان

پرداخته شد و مشخص شد که انسان چیزی جز 

 ارتباط و زبان نیست . 

نشانه از  ارتباط  اثر  در  گذاری زبان 

ظام مداول در ن  –شروع شد و به تئوری دال  

نشانه شناسی رسید که یک نظام ثابت متصور 

 شد. می

این تئوری در بررسی متن تحلیل نحوی  

گرفت و لذا قرائت و برداشت مدنظر قرار می 

از متون محدود و به دور از کارکرد انسان 

و اجتماع بود. به مرور در روش ساختارگرا 

( در زبان شناسی تحول ایجاد شد و به  69)

میت داده شد. شکسته شدن محتوا و معنا اه

روش ساختارگرا در زبان شناسی باعث رشد 

و توسعه آن شد و کاربرد نشان از حالت 

های مختلف ثابت خارج و در نظام معنائی 

دارای معنا این متفاوت شد. در این شرایط 
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های درونی انسان نبود بلکه زبان فقط کنش

تجربیات بیرونی و ابزارهای تحلیلی الزم  

 ن کار نیز مطرح شد. برای ای

 –در نظر گیری عامل بیرونی که زیست  

شناسی داشت محیط است اثر بسزائی در زبان

و راه را برای توسعه زبان و قرائت متون 

باز کرد. زبان اثر رابطه و تعامل انسان 

محیط قرار گرفت و نقش فضای   –با زیست  

شد.  مطرح  تدریج  به  در  گفتمان  و  سخن 

تلف توسعه دانش مثل البته در ابعاد مخ

نقش  زبان  با  پیوند  در  نیز  هرمنوتیک 

 داشته است.

در رابطه زبان و زیست محیط تحلیلهای 

های عمیقی ارائه شد که در اوج تحلیل بازی

ها زبانی و نقش فعل گفتاری وکنش انسان

 (.70در زبان بود )

ورود زبان به اجتماع و پیوند با امور 

ا طرح کرد و محیط پدیده گفتمان ر  –زیست  

گفتمان مفهومی است که زبان را با اجتماع 

می حالت  پیوند  از  زبان  و  زند 

ساختارگرائی وارد مرحله پساساختارگرائی 

شد و تحول عمده در بررسی متون از حالت 

صرف نحو و تجزیه و ترکیب و گرایش به 

 سایر عوامل مؤثر در شکل گیری زبان بود. 

ر زیست با ورود گفتمان مفاهیم مطرح د

محیط و اجتماع مانند قدرت و ایدئولوژی   –

وارد بحث زبان شناسی شد و در عرصه متون 

ها نقش مهمی پیدا بخصوص مطبوعات و رسانه

از  قرائت  نحوه  و  تحلیل  بطوریکه  کرد 

شاید  رشته  یک  به  ها  رسانه  و  مطبوعات 

 تخصصی تبدیل شد. 
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یافته  توسعه  گفتمانی  نظام  تحلیل  در 

رسا و  مینهمطبوعات  عامل  ها  هم  توانند 

بر  حاکم  فرهنگ  از  تابعی  هم  و  تغییر 

اجتماع اطراف خود قلمداد شوند و شبکه 

بهم تنیده قدرت روش فهم جهان، گفتمان و 

 کند.های اجتماعی را تعیین میکنش

الیه گفتمان  تحلیل  در  های بنابراین 

مختلفی را باید در نظر قرار داد. زبان 

گیرد دارای شکل می  که در تعامل و ارتباط

وجوه متنی )گفتار، نوشتار، حرکات بدنی  

ها در اجتماع ، بصری ( است که در اثر کنش

می متون  مصرف  و  تولید  و به  انجامد 

خلق   را  گفتمان  و  اجتماعی  کردارهای 

 کند. می

جمع به  افراد  بندی بنابراین 

میدریافت زبان هایشان  توسط  و  پردازند 

می برقرار  گفتار  کنند  رابطه  به  و 

ایجاد  می گفتمانی  فضای  یک  و  پردازند 

میمی خلق  متن  وسیله  بدین  و  شود. شود 

توان صرفًا به بنابراین در بررسی متن نمی

تجزیه و ترکیب و تحلیل نحوی اکتفا کرد 

بلکه باید به گفتار، نوشتار، رابطه و 

 تعامالت تحت عنوان گفتمان توجه کرد. 

و ایدئولوژی وقتی در عرصه اجتماع قدرت  

شود یک شبکه معنایی وارد نظام گفتمان می

گیرد و بعضی از معناها "تثبیت" و شکل می

می "حذف"  تثبیت  بعضی  فرآیند  در  شود. 

کنند ها "مرکزیت" پیدا میبعضی از نشانه

های دیگر حول آن به صورت یک شبکه و نشانه

می قرار  کشیده  نشانهبهم  و  های گیرند 

کنند و یا آنها را در مخالف را حذف می

تعریف  باز  دیگری  نحو  به  خود  شبکه 
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 کنند. می

گفتمان و لذا  هویت  با  متفاوت  های 

های متفاوت در اجتماع وجود دارد و غیریت

می تعامل  بررسی به  و  تحلیل  و  پردازند 

 آنها نیاز به ابزار خاص خود را دارد. 

 نگاه کالن به بحث  -د

مان به قبل از ورود به بحث تحلیل گفت

یک  آن  کلیت  و  کالن  دریافت  منظور 

های مختلف به شرح بندی کلی از نگرشتقسیم

 شود. زیر ارائه می

 نگرش ساختارگرا -1

ای در این نگرش متن را به صورت مجموعه

با  ساختاری  روابط  دارای  که  اجزاء  از 

می قرار  توجه  مورد  دارد  دهد. یکدیگر 

 شناسان ساختارگرا گفتمانبنابراین زبان

دانند که ارتباط ای از جمالت میرا مجموعه

ساختاری دارند. یعنی هدف نگرش ساختاری 

گیرند. در  که در تحلیل جمالت در نظر می

گیرند و تحلیل گفتمان بین جمالت بکار می 

 دانند.جمله را واحد سازنده گفتمان می

 (71نگرش کارکردی ) -2

در این نگرش به کارکردها و فعل گفتاری 

محیط   –رای تحلیل متن به زیست  توجه و ب

 کنند. و اجتماع نیز توجه می

 نگرش کنش اجتماعی )انتقادی( -3

در این نگرش عوامل قدرت و ایدئولوژی 

در   با  و  شد  گفتمان  تحلیل  وارد  را 

از   گفتمان  تحلیل  عوامل  این  نظرگیری 

گرایش   انتقادی  حالت  به  توصیفی  حالت 

صورت  به  قدرت  به  نگرش  نوع  کرد.  پیدا 

انقیاد کهشب یا  سلطه  و  نابرابر  یا  ای 
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نگرش کرده  نیز  ایجاد  را  متفاوتی  های 

 است. 

 (72گرای اجتماعی )نگرش سازنده -4

دریافت و  دانش  به  نگرش  این  های در 

ویژگی و انسان،  تاریخی  فرهنگی،  های 

روابط اجتماعی و نقش آن در گفتمان نیز 

توجه دارد و یک نوع دید هرمنوتیکی را  

 وارد تحلیل گفتمان کرده است. 

گفتمان  به  پساساختارگرایان  نگاه  در 

جهان   سازنده  گفتمان  اینکه  از  نیز 

اجتماعی است و همه چیز گفتمانی است و  

های ها یکی از جنبهیا اینکه گفتمان تن

چیز  همه  و  است  اجتماعی  کنش  هر  مختلف 

 گفتمانی نیست طیف وسیعی وجود دارد.

از درون نگرش ساختارگرا که در  دهه 

سال    70 در  داشت  رواج   1979میالدی 

پساساختارگرایان بخصوص میشل فوکو زبان 

( را ایجاد کردند که 73شناسی انتقادی )

( گفتمان  انتقادی  تحلیل  تبدیل  74به   )

در  را  گفتمان  انتقادی  تحلیل  در  شد. 

و   قدرت  مفاهیم  بخصوص  اجتماع  رابطه، 

 ر گرفتند. ایدئولوژی بکا

بیشتر  که  ساختارگرایانه  دیدگاه  لذا 

توسط فردینان سوسور پا گرفته بود توسط 

نظرات  بکارگیری  با  موف  شانتال  و  الکال 

آلترسو،  گرامشی،  الکان،  دریدا،  سوسور، 

ساختار  پسا  نظریه  سایرین  و  فوکو 

گرایانه را ارائه دادند به نحویکه همه 

ندهای های اجتماعی تحت تأثیر فرآیپدیده

 گیرند .گفتمانی شکل می

های گفتمان که بین زبان، در میان نظریه

کنند قدرت و ایدئولوژی رابطه برقرار می
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طیف وسیعی از نظریات از نظر طرح مبانی 

و کاربرد اجتماعی گفتمان وجود دارد و 

های گفتمان به عنوان یک بحث تخصصی تحلیل

برای اولین بار در زبان شناسی توسط زلیگ 

 ( مطرح شد. 1952هریس )

در این روند میشل فوکو با بکارگیری 

و  پدیدارشناسی  هرمنوتیک،  زبان،  فلسفه 

مفهوم انسان مدرن آنرا به اوج رساند که 

های گفتمانی برای کال و معرف مبنای تحلیل

 قرار گرفت.

 طبقه بندی تحليل گفتمان  –ه 

ارائه تعریف برای گفتمان و تحلیل آن 

ا مشکل  از بسیار  انسان  فهم  زیرا  ست 

مجموعه برگیرندة  در  از گفتمان  آی 

های گوناگون است که های علمی و رشتهدانش

حوزه   درون  در  هستند.  متفاوت  بسیار 

بحث نیز  زبانگفتمان  انسان های  شناسی، 

فلسفه   و  شناخت  شناسی،  جامعه  شناسی، 

بسیار متنوع هستند و در خارج از حوزة  

رشته نیز  زیاگفتمان  مانند های  دی 

روان و  مطرح  ارتباطات  غیره  و  شناسی 

هستند که ارائه تعریف برای گفتمان را 

 کند. مشکل می

بندی کالن با  ولی اگر بتوان یک تقسیم

های آن از تحلیل گفتمان ارائه  مرزبندی

داد نهایتًا تعاریف حول هر گرایش روشن 

 خواهد شد. 

 گفتمان ساختار گرا -1

 مبانی  - (1)

تحلیل   - برای بعضًا  را  گفتمان 

تحلیل باالتر از سطح جمله بکار 
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 اندبرده

را  - مطالعه  مورد  پدیده  اساسًا 

اجزاءمجموعه از  می   ای  کند تصور 

که دارای روابط ساختاری با هم 

 هستند .

مجموعه - را  جمالت گفتمان  از  ای 

ارتباط می هم  با  که  دانند 

 ساختاری دارد 

واحدهای سازنده متن جمالت هستند.  -

زبان تحلی دستور  بعهده  جمالت  ل 

است و تحلیل جمالت با هم بعهده 

 تحلیل گفتمان است.

ها و کلمات معنای خود را نشانه -

نه در رابطه با جهان خارج بلکه 

در  یکدیگر  با  اجزاء  رابطه  از 

 آورند. درون نظام زبانی بدست می

گفتمان   - (2) تعریف  مشکالت 

 ساختارگرا

و  − کارکردها  نقش  به  توجه  عدم 

محیط که گفتمان در رابطه   زیست

 تنگاتنگ با آن است.

گفتمان  − سازنده  واحد  را  جمله 

می در تصور  صورتیکه  در  کنند 

ایجاد گفتمان زبان، کارکردها و 

زیست  کنش انسان،  و   –ها،  محیط 

 بسیاری عوامل دیگر نقش دارند.
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 گفتمان کارکردگرا -2

 مبانی -(1)

های زبان که قالب تاکید بر نقش -

 زبان تابع آن است. 

زبان ابزاری برای تعامل اجتماعی  -

 است.

تحلیل زبان به هنگام کاربرد آن  -

 گیرد.صورت می

گرا می - کارکرد  گفتمان  گفت  توان 

به نقش کنش و فعل گفتاری در زیست 

 کند. محیط توجه می 0

دیدگاه   -(2) دو  تمایز  و  اشتراک 

 و کارکردگرایانهساختارگرایانه 

گیرد و زبان گفتمان را در بر می -

 بزرگتر از آن است.

که  - اینست  در  دیدگاه  دو  تمایز 

نگرش ساختارگرا گفتمان را دارای 

می روابط اجزایی  دارای  که  داند 

دیدگاه  ولی  هستند  ساختاری 

گرا گفتمان را زبان به هنگام نقش

 –داند و لذا به زیست  کاربرد می

 ند. کمحیط توجه می

 گفتمان انتقادی -3

 مبانی -(1)

در نگرش قبلی محدود و ناکارآمد  -

هستند زیرا وارد عرصه زندگی و 

تحلیل  لذا  و  نشدند  گران اجتماع 
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زیست   حیطه  گفتمان   – انتقادی 

محیط در کاربرد زبان را به طور 

وسیعتری در نظر گرفتند و مفاهیم 

قدرت و ایدئولوژی را وارد تحلیل 

 گفتمان کردند. 

در نگرش به مفهوم قدرت و رابطه  -

متفاوتی  دیدگاههای  دانش  با  آن 

می باعث  که  دارد  شود وجود 

دیدگاه نگرش این  در  متفاوت  های 

ظهور یابد. نگرش که قدرت را در 

وار یک شبکه سراسری به صورت نظام

داند که سلطه و انقیادآور است می

و انسان سازنده آن و برگرفته از 

گر که زبان را آن است و نگرش دی

های عاملی تولید و حفظ نابرابری

می در اجتماعی  را  قدرت  و  داند 

داند. در دست حاکمان و نه همه می

مجموعه طیف  نگرش این  از  ها ای 

و  قدرت  مفهوم  به  پرداختن 

مارکس،  به  نگاه  از  ایدئولوژی 

مکتب فرانکفورت، گرامشی تا نگاه 

به پساساختارگرایان مانند میشل 

 ر دارد. فوکو قرا

الکال،  فرکالف،  پنیکوک،  نظیر  افرادی 

موف، روث وداک، و توون دایک در بسط 

نقش   گفتمان  انتقادی  تحلیل  توسعه  و 

بسزائی داشته اند و با تلفیق نظریات 
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های مختلف سعی داشته تا مختلف در رشته 

مفهوم  به  تحقیقی  و  کاربردی  جنبه 

 گفتمان بدهند. 

 نقد -(2)

نظر - در در  قدرت  مفهوم  گیری 

نباید  ولی  است  مهم  اجتماع 

نابرابری جنبه دیگر  های 

اقلیت جنسیت،  و نظیرنژاد،  ها 

غیره را حذف کرد و نوعی ساده از 

 اجتماع را ملحوظ کرد. 

گرایش به قدرت را نباید بیش از  -

 حد جبرگرایانه کرد.

دیدگاه -4 براساس  انتقادی  تحليل  گفتمان 

 تماعیگرایی اجسازنده

وقتی  انتقادی  گفتمان  تحلیل  درطیف 

زبان، قدرت و اجتماع وارد بحث گفتمان 

پدیدار زبان،  فلسفه  طرح  با  شناسی، شد 

موضوع   مدون  انسان  ویژگی  و  هرمنوتیک 

سازنده که  شد  دیگری  مسیر  گرایی وارد 

انتقادی  تحلیل  در  گرفت.  شکل  اجتماعی 

گرائی اجتماعی به گفتمان براساس سازنده

زیستنقش   و   - فعال  فرهنگ  هویت،  محیط، 

روابط اجتماعی در خلق و تغییر گفتمان 

 (.75توجه دارد  )

اجتماعی  گرایی  سازنده  دیدگاه  مبانی 

 به شرح زیر است: 

 ها و دانش انساننگاه به دریافت -(1)

دانش ما از جهان را نباید حقیقت عینی 

و  نمایی  باز  جز  چیزی  واقعیت  پنداشت. 

 ان نیست و گفتمان هستند. های انسدریافت
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تعامل انسان  -(2) محصول  جز  چیزی  ها 

ها نیستند که از نظر تاریخی میان انسان

مند هستند که در طول مند و موقعیتزمان

می تغییر  نیز  محصول زمان  دانش  کند. 

محیط است که در   –ارتباط انسان با زیست  

شکل  مجموعه احتماالت  و  ممکنات  از  ای 

میمی و  بوده تگیرد  آنچه  از  غیر  وانست 

است.  تغییر  حال  در  دائمًا  و  باشد  است 

دانش چیز، در فراسو و ثابت نیست که از 

پیش ساخته شده و تعیین شده است بلکه در 

 ها شکل گرفته است. اثر دید و تعامل انسان

دانش از مسیر ارتباطات اجتماعی   -(3)

سازنند ها دانش را میشود. انسانساخته می

خود تأثیر   و  شده  ساخته  دانش  از 

 پذیرند.می

تمایزی بین امور گفتمانی و غیر   -(4)

گفتمانی نیست و گفتمان جهان اجتماعی را 

میمی تولید  معنا  و  معنا سازد  و  شود 

 شود. تواند به طور دائمی تثبیت مینمی

عوامل  از  گفتمان  در  تنوع  بنابراین 

تنوع لذا  و  نیستند  جدا  های اجتماعی 

های اجتماعی است که زبانی حاکی از تفاوت

 کند. این تنوع زبانی را ایجاد می

اجتماعی  فرآیند  از  بخشی  زبان  بعالوه 

است و بازتاب آن نیست و دائمًا در آن 

 مشارکت دارد.

 ده گفتمان هم سازنده وهم ساخته ش  -(5)

در تحلیل انتقادی گفتمان براساس اصل 

کنش  گفتمان  اجتماعی  گرایی  سازنده 

سازد و اجتماعی است که هم اجتماع را می

سازد. هم مجموعه ساخته شده گفتمان را می

بنابراین ساختار گفتمان در جامعه ناشی  
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 های اجتماعی است. از کردارها و کنش

 حيط م  –در نظرگيری کاربرد زبان در زیست  -5

محیط به   -چون زبان در رابطه با زیست

می ساخته  زبانی  بازی  یک  لذا صورت  شود 

محیط مد نظر   –کاربرد آن باید در زیست  

 قرار گیرد.

 های انتقادی انواع گفتمان -و

گفتمان  نظریه  اینکه  به  توجه  با 

گرایی اجتماعی انتقادی بر مبنای سازنده

جهت  دارد  وسیعی  طیف  و  است  مهم  بسیار 

 شود:بندی آن پرداخته میشنایی به طبقهآ

 (76شناسی )زبان –رویکرد جامعه -1

و  - متن  برابر  مطالعه  به  معتقد 

 محیط –زیست 

محیط که در متن   –بررسی عمق زیست   -

ها( و در گذارد )پس زمینهاثر می

 مند همة آنهاگیری نظامنظر

زبان هم سازنده فرآیند و تعامالت  -

منعکس هم  و  است  کننده اجتماعی 

 آنها.

و  - است  تاریخی  همواره  گفتمان 

گفتمان  یا  متن  کنندگان  دریافت 

پس دانش  هایشان زمینهبراساس 

 تعابیر مختلفی خواهند داشت.

هیچ تعبیر درستی وجود ندارد و  -

 رویکرد هرمنوتیکی الزم است.

 (77اجتماعی ) –رویکرد شناختی -2
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گفتمان، درنظر - عامل  سه  گیری 

در   اجتماع  و  تحلیل  شناخت 

 انتقادی گفتمان.

تعامل  - گفتمان  از  منظور 

گفتاری،  نوشتاری،  ارتباطی، 

ای و غیره حرکات، تصاویر رسانه

باشد. این گفتمان همان نقش  می

 محیط است. –زبان در زیست 

مجموعه - شناخت  از  از منظور  آی 

اجتماعی،  فردی،  شناخت 

از جهان شناخت  فرآیند  بینی، 

هن بازنمائی را بازتار و کار ذ

دارند  ربط  گفتمان  به  که 

 باشد.می

و  - نهادها  اجتماع  از  منظور 

قالب سازمان در  که  های ها 

 شوند. متفاوت گروهی تعریف می

 (78رویکرد کنش اجتماعی گفتمان )-3

انسان را کامالً در جبرگفتمانی   -

باید نمی انسان  ولی  داند 

هوشیار و منتقد به امرو داشته 

 باشند.

عنوا - به  زبان  و کاربرد  کنش  ن 

کردار در اجتماع که هم سازنده 

 وهم برساخته است.

های خاص مانند فمینستی، گفتمان -
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گرایی، محافظه مارکسیستی، مصرف

های کار، اصالحی و غیره در حوزه

 خاص وجود دارد.

اشاره به نقش کنش و کردار به  -

انتزاعی  نقش  کاهش  منزله 

 گفتمان است.

و  - فراگیر  صورت  به  را  قدرت 

نمیشبکه تصور  وسنتیای  تر  کند 

نگرد و جنبه نابرابر به قدرت می

کند آور و آنرا ملحوظ میو سلطه

 . 

 (79رویکرد کامل اجتماعی گفتمان )-4

گفتمانی  - اجتماعی  امور  همه 

 هستند.

پدیده و عمل برای معنادار هر   -

باید  شدن  فهم  قابل  و  شدن 

 گفتمانی باشد.

نشانه - نظام  بر  شناسی تاکید 

سوسور و اعتقاد به رابطه سیستم 

 ای.نشانه در یک ساختار رابطه

های هویت هر چیز در شبکه هویت -

می پیدا  معنا  اگر دیگر  و  کند 

معنا شبکه بهتر  شود  بندی 

 شود. می

ند و در حال ها ثابت نیستنشانه -

را   واقعیت  زبان  تغییرند. 

ساختار  صورت  به  و  است  ساخته 
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 دهد.منسجم جلوه می

چیز  - و  است  گفتمانی  چیز  همه 

زیرا   ندارد  وجود  فراگفتمانی 

شکل هستند و قابل دریافت و بی

 فهم نیستند.

اجتماعی  - فرآیند  یک  معنا  خلق 

می تالش  و  طریق است  از  شود 

نشان شبکه  قراردادن  در  ها 

را رو معنایشان  اجتماعی  ابط 

براساس  روند  این  شود.  تثبیت 

 گیرد.ممکنات و شرایط صورت می

های اجتماعی یک نقطه درون شبکه -

ها حول محوری است که سایر نشانه

شبکه دار آن  معنا  و  شده  بندی 

نشانهمی وقتی  وارد شود.  ای 

شود و شود یا تثبیت میشبکه می

طرد   و  حذف  شبکه  درون  از  یا 

شبکه نشانه  شود. دیگر  ها های 

تواند درون شبکه دیگر دارای می

ها  معنای دیگر شود. لذا نشانه

شبکه دارای در  مختلف  های 

 معنایی متفاوتی هستند.

شبکه  - یک  در  معانی  از  بعضی 

کنند می پیدا  غالبیت  توانند 

( که به مفهوم پذیرش آن در 80)

از  قشری  یا  عمومی  افکار  سطح 

 مردم است.
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شود و سعی تولید می  گاهی معنا -

شود در تثبیت و غالبیت آنها می

 (. 81به هر نحو ممکن تالش شود )

با تولید معنا و نشانه و تثبیت   -

می توسعه  آن  را  گفتمان  توان 

 داد.

دارای   - سوژه  عنوان  به  انسان 

هویت سیال است و مرز هویت او 

شود. در نظام گفتمانی تعیین می

لذا انسان دارای هویت برای خود 

می اجتماع  وارد  شود وقتی 

طریق  هویت از  متفاوتی  های 

گفتمانهای متفاوت به او ارائه 

کند شود و او آنرا درونی میمی

می اولیه  و  هویت  با  تواند 

بیگانه باشد و یا جزئی از هویت  

جدید او شود. لذا سوژه دائمًا 

و  است  شدن  و  تغییر  حال  در 

دائمًا در گفتمانهای مختلف در  

 باشد. ود میپی یافتن خ

تواند یک سوژه، هویت و گروه می -

باشد محدوده داشته  مشترک  ای 

ولی به علت فرآیند تغییر تعیین 

مثالً  است.  مشکل  آن  برای  مرز 

هویتی  معموالً  که  سیاهپوستان 

دارند   سفیدپوستان  از  غیر 

هویتمی غیر توانند  های 
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سفیدپوستان و افرادی که سیاه  

حول خود  در  را  نیستند   پوست 

 مسائلی جای دهند.

فرآیند تثبیت نشانه و معنا و  -

مفاهیم  از  شبکه  از  حذف  یا 

غیریتهویت و  پیروی  سازی  سازی 

 کند. می

قدرت غیریت - و  اجتماع  در  سازی 

مانند تولید دیگری، رقیب و یا 

گیرد ولی دشمن و غیره صورت می

می گفتمان  یک  غلبه  تواند با 

 کمرنگ شود. 

ام  -ض در  گفتمان  و کاربرد  اجتماعی  ور 

 سياسی 

 کاربردی کردن گفتمان -1

در روش انتقادی تحلیل گفتمان با تکیه 

محیط   –شناسی کارکردگرا و زیست  بر زبان

تر بحث گفتمان وارد شدند به توسعه عمیق

محیط را به کلیت اجتماع   –و مفهوم  زیست  

 تعمیم دارند.

معنایی  گفتمان  تحلیل  در 

پساساختارگرایانه اصالت به گفتمان داده 

شد زیرا گفتمان فراتر از زبان است و در  

کند. اگر تر از زبان کار می فضائی بزرگ

شناختی  نشانه  نظام  نظر  از  گفتمان  چه 

 ای زبان دارد.ساختاری شبیه نظام نشانه

های گفتار، در فضای ذکر شده زبان، شیوه

انسانی های  تمامی اعمال، رفتار واندیشه

 شوند.در آن معین می
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تحلیل  صرفًا  گفتمان  تحلیل  هدف  بعالوه 

کارکردها و اثرات زبان نیست بلکه تحلیل 

های اجتماعی از جمله زبان است همه پدیده

شبکه با  معنا  که  تثبیت  به  بندی 

 پردازد.می

گرایانه  ساختار  پسا  نظریات  از  بعضی 

برای 83) و  است  منسجم  و  جامع  بسیار   )

افول تبیین   استمرار،  بروز،  چگونگی 

آنها   میان  تعامل  بررسی  و  گفتمانها 

کند. ولی بعلت بررسی بسیار خوب کار می

کالن امور اجتماعی وارد امور خرد زبان 

 شود. شناسی نمی

کاربردی  جامع  استفاده  جهت  بنابراین 

از گفتمان نظریات تحلیل انتقادی گفتمان 

هم 83) با  گرایانه  پساساختار  تحلیل   )  

می پیدا  تلفیق  تحقیقی  کارآئی  تا  شوند 

 (.84نماید )

کردن  کاربردی  برای  دیگر  دید  از 

 شود. گفتمان، تاکید بر نقش سوژه می

دورن  بین  سوژه  آمد  قبالً  که  همانطور 

خود و نظم کالن اجتماعی که توسط هژمونی 

گفتمانهای غالب تثبیت شده درنوسان است  

کند میاز فضای گفتمانهای مختلف استفاده  

و دارای یک نوع تعارض است. در این فضا 

با  تعامل  در  و  شد  مطرح  هویت  بحث 

گیرد. خود غیر مانع  سازی قرار میغیریت

 شود. هویت یابی کامل سوژه نیز می

های جمعی نیز مانند هویت سوژه یا هویت

می دست  به  فردی  گفتمانی هویت  هر  آید. 

نیاز به گفتمان رقیب دارد )دیگری( تا 

ای خود را تثبیت ویت یابد و نظام نشانهه

یک  گاهی  نماید.  خلق  معنایی  و  نماید 
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و  خود  تثبیت  برای  گفتمان  و  جریان 

 کند.سازی شروع به تولید دشمن میهویت

ها، سازی جهت کسب هویت توسط سوژهغیریت

ها، رادیو و تلویزیون، مطبوعات و  رسانه

غیره دائمًا در حال ایجاد هستند و لذا  

سوژههم میان  مرز  گفتمانها واره  و  ها 

 گردد.مبهم می

گفتمان گروه( لذا  یا  )فرد  سوژه  ها 

"دیگری"  و  "خود"  قطب  دو  رابین 

کنند و سوژه دارای رفتار  سازماندهی می

ها براساس شود. بنابراین هویتدوگانه می

سازی شوند و غیریتغیریت سازی ایجاد می

برجسته کمک  حاشیهبا  و  شکل  رانی  سازی 

گیرند. یعنی گفتمانها با برجسته کردن  می

نشاننشانه دیگر  کردن  طرد  یا  و  ها ها 

 کنند.مباردت به جذب یا دفع دیگری می

سازی و حاشیه رانی از  در روش برجسته

نرم روش  افزاری دو  سخت  با  افزاری 

نرم افزاری در قالب   شود. روشاستفاده می

ف، زبان و روش سخت افزاری در قالب توقی

تظاهرات  ترور،  اعدام،  شکنجه،  حبس، 

 کند. خیابانی نمود پیدا می

سازی و کنند با برجستهگفتمانها سعی می

برجسته  را  خود  قوت  نقاط  رانی،  حاشیه 

به  را  "غیر"  قوت  نقاط  برعکس  و  سازند 

حاشیه برانند و نقاط ضعف او را برجسته 

 نمایند.

شناسی و تحلیل متن در این روش در زبان 

ها بسیار کاربرد دارد و وعات و رسانهمطب

 های تخصص زیادی دارد.روش آن بحث

 

بنابراین جهت کاربردی کردن گفتمان دو -2
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 شود:روش مطرح می

با -(1) گفتمانی"  "نظام  روشن  تلفیق 

شبکه پسا "نظام  معنائی  گفتمان  بندی 

 ساختارگرائی"

گروه،   -(2) هویت،  سوژه،  تلفیق 

ساخغیریت هژمونی،  شکنی، سازی،  تار 

حاشیهبرجسته و  و  سازی  تعامل  جهت  رانی 

رقابت گفتمانهای مختلف جهت تثبیت معنای 

 خود تاحد برقراری هژمونی در جامعه.

 



 

 

 

 بخش سوم

 قرآن چيست؟ 

 

 

 

 

 

 

ها و طرح مشکل در پس از بحث مرزبندی

نظر در  ضرورت  طرح  سپس  و  اول  گیری بخش 

زبان گفتمان ارتباط،  و  روایت  شناسی، 

عالوه بر علم نحو و دستورزبان در بررسی 

می حال  دوم،  بخش  در  روشنمتون  تر توان 

 وارد بحث قرآن شد.

در این بخش به بعضی ضروریات و در بخش 

شناسی شناخت قرآن پرداخته بعدی به روش

 شود. می



 

 

 

 

 فصل اول 

 های سنتی فرضپيش 
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در  و  عام  صورت  به  اسالمی  جوامع  در 

ایران و در میان فقهای سنتی دین به صورت 

هایی ملحوظ شده است که عمومًا خاص پیش فرض 

ای از کنند. شمهمردم نیز آنرا رعایت می

 ها عبارتند از : این پیش فرض

ط جبرئیل  -1 ت که توـس قرآن کالم خداـس

 بر پیامبر نازل شده است.

د -2 انون و ـه اب ـق ت برای قرآن کـت اـی

ــخ تمام  ــت و پاس ــرها اس همه عص

نیازهای انسـانها و جوامع را در 

 بردارد.

 قرآن یک متن مقدس است. -3

 امکان فهم قرآن وجود دارد. -4

حف  -5 ورت مـص ت و به ـص قرآن معجزه اـس

 در دست مردم است.

قرآن دارای احکام و شریعت اسالمی  -6

اسـت و انسـان ملزم به اجرای آن 

ط فقهای دین ًا توـس اـس ت و اـس ی اـس

 شود.استنباط و توصیه می

قرآن یک متن مقدس اســت و اطاعت  -7

 از آن الزامی است. 

و  نااندیشیدنی  شود  مقدس  امری  وقتی 



    های سنتیفرضپیش –فصل اول  -بخش سوم 

227   

 

( چون بیان امور 85شود. )ناپرسیدنی می

دشوار در زمان قدیم مشکل بوده و قابل 

صورت  به  است  نبوده  عام  خرد  با  درک 

انگیز و با زبان ایجاز و اسطوره شگفت

می آمده است تا انسان آنرا   استعاره

فرق  امروزی  زبان  با  و  نماید  باور 

دارد. فقها به روش سنتی به متن قدسی 

روند که قابل تفسیر با دانش امروزی می

نیست . بنابراین قرآن یک متن است و 

زبان  از  بدور  متن  تاویل  و  تفسیر 

نخواهد  کامل  گفتمان  و  روایت  شناسی، 

 بود. 

بحث در  که  تا هاهمانطور  آمد  قبلی  ی 

این پیش فرضها شکسته نشود و انسان از 

نگرش  عقالنیت  و  نشود  رها  آنها 

هرمنوتیکی توسعه نیابد فهم و دریافت 

 یابد. از قرآن نیز به روز و توسعه نمی 

متأسفانه بعضًا روشنفکران دینی که تالش 

مبذول  دینی  مفاهیم  بازخوانی  جهت 

ه اند خود نیز اسیر تکالیف روزمرداشته

الزام آور دینی و فقهی بدون بازخوانی 

بعضی  بازخوانی  علیرغم  و  هستند  آنها 

امور بنیادین هنوز این تکالیف را به 

 دهند. صورت سنتی انجام می



 

 

 

 

 فصل دوم 

واژه قراء در 

 قرآن 
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قرآن از واژه "قراء" به معنای خواندن 

در  و  است  فعلی  دوران  در  متن  روی  از 

دوران صدر اسالم به معنای از برخواندن، 

شفاهی  صورت  به  آن  تکرار  و  کردن  تالوت 

 است. 

قرآن از ریشه "قراء" به معنی جمع کردن 

است.  پدیده  هر  اجزاء  پیوستن  بهم  و 

خواندن یک متن نیز به مفهوم خواندن و  

درک آن و جمع کردن معنای کلمات و جمالت 

 در یک مجموعه است. 

بررسی هر پدیده به صورت یافتن عوامل 

و اجزاء آن، ارتباط آنها با هم و دریافت 

آن  بندی  جمع  و  کردن  جمع  در  آن  کلیت 

شود. قرآن کلمه مصدر به معنای نمایان می

نظام  پیامبر  زمان  در  و  است  خواندن 

لب بوده است و لذا گفتاری در ارتباط غا

گفتار دریافتی پیامبر به قرآن به معنای 

فضای   اگر  است.  شده  نامیده  خواندنی 

ارتباطی غالب نوشتاری و یا سایر عوامل 

و ابزار شناختی بود همان نام را برخود 

 گزید.برمی



 

 

 

 

 فصل سوم  

واژه کتاب در  

 قرآن
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آن  مشتقات  سایر  از  جدای  کتاب  کلمه 

بار در قرآن تکرار شده است.   261تقریبًا  

به   "کتب"  ریشه  از  نوشته کتاب  معنای 

شود. مبانی آید و شامل هر نوع نوشته می می

توان در موارد زیر  کتاب در قرآن را می

 بندی کرد:تقسیم

کتابی که بر پیامبر نازل شـــده  -1

اســــت ـیا پـیامبر فهم و درـیاـفت 

 کرده است.

کتابی که اعمال افراد در آن ثبت  -2

 شود.می

کتابی که تفصـیالت و تنزیالت جهان  -3

 شود. می هستی در آن ثبت

های دیگری بکار رفته وقتی کتاب با واژه

است بسط معانی آن مد نظر است و معنی 

 آنرا جامع کرده است. 

می مجموعهکتاب  و تواند  حقایق  از  ای 

معانی باشد و لزومًا الفاظ و جمالت خطی  

 نیست.

واژه کتاب در قرآن به معنای کتاب مصحف 

د شده در میان دو جلد نیست و معنای آن م

نظر است که حاصل دریافت گفتمان پیامبر 

محیط ممکنات او بوده است که   –در زیست  

این امر مستمرًا بعد از پیامبر نیز ادامه 
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 دارد.

( شروع 86های حوامیم در قرآن )در سوره

ها، عمدتًا با کتاب به همراه انواع سوره

باشد که معنای  های تفصیلی دیگر میواژه

 کند. تر بیان میمعتر و جاکتاب را واضح

حکمت و   در سورة مؤمن کتاب با محوریت

رحمت آمده است که حاکی از زایش، رویش و 

زیست شرایط  در  جهان  )توسعه(    -افزایش 

ها و محیط ممکن است و حاصل تعامل انسان

باشد که کتاب به عنوان نظام ها میپدیده

شود و نیاز به فهم و ترویج متقن خلق می

 آن است. 

توسعه در   که  تنزیل  کتاب  فصلت  سورة 

است.  شده  آورده  است  مستمر  و  تدریجی 

ها براساس میزان ساالنه دانایی و  انسان

پاکی و براساس توانایی و ظرفیت خود به 

رحمت و  نعمتها  توسعه  و  ها تولید 

دریافتمی مجموعه  و  نحوه  پردازد  در  ها 

دستآوردهای  صورت  به  توسعه  با  برخورد 

و به صورت گفتاری و یا    هاتجربی انسان

آید که قرآن به آن "کتاب" نوشتاری در می

 گوید. می

دریافت زخرف  سوره  در در  پیامبر  های 

خواندنی  کتابی  صورت  به  خود  دوران 

)قرآن( روشن و واضح بیان شده و دارای  

های بشارت و انذار، هدایت و درمان ویژگی
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 باشد. ، گفتمان غالب و ضروری وحق می

دخان که به روند جدال باورها   در سوره

می دارد  ارتباط  مجادله  کتاب  در  گوید 

روشنگر در شب مبارک قدرانزال شده است 

که منظور از مبارک ظرفیت توسعه کثیراست 

که به طور مستمر در حال زایش، رویش و 

افزایش است و این توسعه را رحمت و نعمت 

انسانمی که  میزان  داند  اساس  بر  ها 

ایی و پاکی خود و بوسیله عقل سامانه دان

و کار به تناسب ظرفیت خود آنرا تولید  

کنند و این خیر و مبارک است. ویژگی  می

دیگر کتاب"تفریق" است که به صورت مضارع 

رساند و داللت بر آمده که استمرار را می

شود و این دارد که کتاب همواره تکرار می

این تکرار شوندگی حاکی از تداوم تولید 

تآوردهای انسانی که خواندنی است و به دس

آید. تفریق باعث تبیین صورت کتاب در می 

و تفصیل در چارچوب حکیم که هماهنگی و  

 باشد. یکپارچگی است می

توان گفت که "کتاب" به صورت کلی پس می

 های زیر است:و جامع دارای ویژگی

ت -1 اـف ه درـی امبر در مجموـع ای پـی ـه

افراد زـمان خود ـکه در تـعاـمل ـبا  

 باشد.و جامعه خود می

انی می -2 ه از مـع ه مجموـع ــد ـک اشــ ـب
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ــعه  ــتمرار دارد و همواره توس اس

 یابد.می

ها به میزان سامانه دانایی انسان -3

پاکی، براسـاس عقل وکار و ظرفیت 

خود در تـعاـمل ـبا جـهان آـگاهیـها، 

ها و جوامع پدیده و سـایر انسـان

ــان  مســـتمرگفتم ــد  تولی ــه   ب

ــه  ـمی ـمـجـموع ــه  ک ــد  اـین ـپردازن

 دستآوردها حالت "کتاب" دارد.

ای به در قرآن واژه کتاب اشــاره -4

ه  ه پس از نزول هـم ه خط ـک مجموـع

آیات شــکل گرفته و قرآن نامیده 

 باشد.شود نمیمی



 

 

 

 فصل چهارم 

 –قرآن گفتار  

 نوشتار 
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 شکل گيری سخن و نوشتار -الف

گیری سخن و در بخش دوم به فرآیند شکل

فرآیند  و  روند  در  شد.  اشاره  زبان 

سازی و گیری امور انتزاعی و فهم کلمهشکل

 سخن یک مرحله از این فرآیند است. 

سیستم مغز و اعصاب، فعالیت و فرآیند 

لب زبان،  دندانذهنی،  و  فضای ها  و  ها 

ماهیچه حرکت  حنجره،  هدایت  دهان،  و  ها 

سازی بی انسان را به سمت کلمهسیستم عص

درک،  که  آنچه  انتقال  وسیله  عنوان  به 

 برد.انتزاع و شناخته به پیش می

بنابراین "کلمه" یک کنش و فعالیت ذهنی 

باشد که قالب، شکل و ارتباط خاص الفاظ می

 و حروف و نمایانگر یک رخداد است.

ها و تصاویر سازی، نشانهدر نظام نشانه

و  واژه  صورت  نقش   به  و  آمده  در  کلمه 

بعهده   را  تجربیات  و  اطالعات  ارسال 

 دارند. 

های ها و برداشتچون همه افراد دریافت

یکسان و به یک میزان در یک سطح دریافت 

ها متفاوت، نسبی و  کنند لذا دریافتنمی

متکثر است و انسان جهت ساده کردن مفاهیم 

و  "ایجاز"   ، سازی"  "تشبیه   ، "تمثیل" 

 برد. کار میغیره را ب

بیان تمثیلی به منزله حمل بار معنای 
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تاریخی از جریان شناخت و هم به منزله  

نسبیت میزان شناخت و تدریج زمانی درک 

 باشد. ها از رخدادها میانسان

کردن  فهم  قابل  و  معنا  گستردگی 

ها انسان را به سمت  های دریافتپیچیدگی

 دهد. بیان تشبیهی سوق می

فر در  شکلبنابراین  و آیند  زبان  گیری 

سخن انسان به منظور انتقال تجربیات خود 

ابزار،  روی  گذاری  اثر  ویژگی  درک  به 

وسایل، دیوارها، چوب، پوست و غیره به 

 عوان "نشانه" رسیده است.

میان  گانه  سه  پیوندی  بیانگر  نشانه 

ارتباط  است،  نشانه  و  مفسر  رخداد، 

انسانها بیانگر شکلی از فرآیند نشانه  

ها بیانگر روند تاثیرگذاری ت و نشانهاس

 نشانه بر مفسر هستند.

پایان " است فرآیند نشانه یک "روند بی

نشانه آن  جریان  در  نشانهکه  به  های ها 

شوند. از طرف دیگر ترجمه و برگردانده می

دیگر نشانه به تفسیر مفسر و خود مفسر  

وابسته است و خود مفسر توسط سایر مفسرین 

نش عنوان  میبه  شناخته  لذا انه  و  شود 

را حلقه دیگری  گانه  سه  نسبت  از  ای 

سازد. نشانه همواره در فرآیند نشانه  می

است و سبب ایجاد نسبت سه گانه جدیدتر 

 شود. می
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نشانه هستند، بنابراین  قراردادی  ها 

برای  و  دارند  معنایی  و  بیانی  کارکرد 

استفاده از نشانه باید آنرا به نظامی 

 نسبت داد. هااز نشانه

هر نشانه در کنار معنای ذهنی دارای 

خاصی  وضعیت  به  که  است  موقعیتی  معنای 

ها به طور بین االذهانی وابسته است و نشان

شوند و یک فرآیند است که بیانگر ساخته می

است.   مفسر  به  نشانه  تأثیرگذاری  روند 

ها نمایانگر شکلی از  ارتباط بین انسان

 فرآیند نشانه است.

د نشانه دارای یک روند مستمر و فرآین

نشانه آن  درجریان  و  است  به دائمی  ها 

شوند. بنابراین های دیگر تبدیل مینشانه

 ها نسبی و به تفسیر وابسته هستند.نشانه

 گفتار -ب

پیچیده نشانهزبان  نظام  و   ترین  است 

محصول فعالیت و کنش انسان است. وظیفه 

ها تزبان ریختن افکار، ادراکات و دریاف

صورت  به  آنها  عرضه  و  زبانی  اقلب  در 

های قابل درک و تأثیرگذاری، تحریک عبارت

 ها است.افکار، ادراکات و دریافت

زبان در جریان گفتگو میان گوینده یا 

گیرد و شنونده در اثر فعل رفتاری شکل می

 شود. در گفتگوی ارتباطی بالفعل می

بنابراین زبان از طریق ارتباط به کمک 
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شدن زتاببا اجتماعی  االذهانی  بین  های 

 شود. اشارات ذهنی ساخته می

اظهارات و گفتمان مطابق واژگان به کار 

شوند بلکه با رفته در آنها فهمیده نمی

 -توجه به ذخایر موجود متناسب با زیست

ها بطور پی در پی بیان محیط و چشم انداز

به  می گفتارها  دیگر  عبارت  به  شوند. 

تجربهزمینه   روزمره،  معرفت زندگی  ها، 

کنندگان بستگی مشترک و تفسیر وضعیت شرکت

 دارد.

 نوشتار  -چ

گفتار از طریق نوشتار به رسانه دیداری 

شود و تفاوت عظیمی میان ارتباط تبدیل می

 شفاهی و کتبی وجود دارد.

گفتار با تمایز میان صورت و معنا و 

ار ای کنوشتار میان حروف یا عناصر نشانه

 کند. می

محیط اطراف –در نوشتار فاصله با زیست  

سرو بیش متن  با  بیشتر  انسان  و  است  تر 

کار دارد و ناچار به توجه به همین متن 

 کند. درباره آنها قضاوت می

زند نوشتار ُمهر زمان را بر ارتباط می

شنیدن  و  گفتن  زمانی  هم  به  گفتار  و 

دیدگاه  از  زمانی  انفصال  است.  وابسته 

به اجت دارد.  پی  در  بزرگی  نتایج  ماعی 
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کنندگان  دریافت  طیف  که  میزانی  همان 

کتبی گسترده است میزان امکان نظارت از 

کند و در  طرف اعالم کننده کاهش پیدا می

فاصله زمانی مؤلف امکان دریافت واکنش  

 مخاطبان را ندارد. 

کند، ها را تثبیت میارتباط نوشتار نقش

می خوانویسنده  و  را  نویسد  متن  ننده 

خواند و لذا روابط اجتماعی جدیدی خلق می

زیاد می تأثیر  نوشتاری  ارتباط  شود. 

امکان  زیرا  دارد  فرهنگی  و  اجتماعی 

های بشری در ارتباط غیر مستقیم با فرهنگ

 کند.گذشته را فراهم می

ولی باید توجه داشت که وقتی گفتار به 

می تبدیل  با  نوشتار  گوینده  تعامل  شود 

شود و محیط محو می  -بان و نقش زیستمخاط

افرادیکه  برای  گفتمان  معنای  فهم  لذا 

زیست از  کنش - بیرون  در  و  هستند  محیط 

نبوده میمتقابل  فهم  اند  سوء  به  تواند 

بینجامد. لذا جهت فهم و دریافت گفتار 

گفتگو  پیشینه  از  باید  فرد  نوشتار  از 

 مطلع شود. 

خود  محیط  از  شد  نوشتار  وقتی  گفتار 

میرد و به همین دلیل است شود و می دا میج

شود و روایت مرده در  که تآویل مطرح می

محیط یا زمان دیگر را   –خارج از زیست  

 کنند.تأویل می
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 های گفتاری و نوشتاری مقایسه ویژگی -د

 های گفتاریویژگی ردیف
های ویژگی

 نوشتاری

 بدون مخاطب حضور مخاطب  1

 شنیدن، گفتن  2
خواندن، نوشتن، 

 دیدن

 صامت و ساکت زنده  3

تشکیل شده از   4

 صداها

تشکیل شده از 

 حروف

5  
تکرار و یادآوری 

برای کمک به 

 حافظه

 خالقیت

 آوا و کلمه  6
حروف، کلمه و 

 تصویر

 معنا واژه  7

 تاریخی ای اسطوره  8

9  
دوران پیشا شهری 

)شور، بیانی، 

 اطاعتی(

دوران 

شهری)شعور، 

تاریخی، 

 معرفتی(

 متن روایت  10

11  
حفظ، ترتیل، 

قرائت، رجوع به 

 حافظه 

 رجوع به متن 
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 های گفتاریویژگی ردیف
های ویژگی

 نوشتاری

 تاسیس عادت و تکرار  12

رهبری سبک   13

 کاریزمائی
 رهبری جمعی

 نامتمرکز   14
متمرکز، نظم 

 دادن به اندیشه 

علم قرائت و اثر   15

 گذاری
 علم نحو

 بسته آزاد   16

انتقال سینه به   17

 سینه با روایت 

عامل انتقال 

 تجربه بشری

بالغت، زیبائی،   18

 یابی آسان دست

زیبائی، مخصوص 

 متن نه گفتار

 

 (87ساختار گفتار و نوشتار  ) -ه

بررسی ساختار گفتار و نوشتار و درک  

کند که در تفاوتهای آن به انسان کمک می

فهم و دریافت هر یک از آنها با توجه به 

های ها و روشاختارشان به ابزار و تکنیکس

فهم مورد نیاز آنها توجه نماید. گفتار 

اندیشیدن  ابزار  و  شیوه  دو  نوشتار  و 

های گفتاری و ارتباطی از هستند و ساختار

و چارچوب اجتماعی  عقالنی  ساختارهای  های 

می محسوب  و تاریخی  تفسیر  درک،  که  شود 

گفتار این  دریافتتأویل  به  نیاز  و   ها 
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بررسی عوامل زیربط در مؤلف، مفسر وافق 

 زمانی دارد.

یک  از  عبور  نوشتار  به  گفتار  تبدیل 

معنایی  ساختار  یک  به  معنایی  ساختار 

دیگر است. متن گفتاری متناسب با شرایط 

زبان،  فرهنگ،  جغرافیا،  مکان،  زمان، 

حاالت و تجارب پیامبر دریافت شده است و 

انسان به  نیاز  آن  نشانه شناسی،  درک 

زبان معناشناسی،  هنر، شناسی،  شناسی، 

و  هرمنوتیک  گفتمان،  ارتباطات  ادبیات، 

انسان   باید  لذا  دارد.  روایت  ساختار 

مدنظر  را  او  دانائی  سامانه  و  مدرن 

 (88قرارداد. )

گیری قبالً در مورد ساختار ارتباط، شکل

زبان و سخن، روایت و گفتمان به طور مفصل 

( و مشخص شد انسان چیزی جز 89بحث شد )

شکل نیست.  گفتمان  و  سخن  گیری ارتباط، 

محیط و به صورت بازی   –زبان نیز در زیست  

( لذا در فرآیند 90گیرد )زبانی صورت می

گیری زبان   گیری شکلیدریافت و فهم در نظر

 محیط بسیار مهم است.   –و گفتمان در زیست  

شناسی از نظر طولی و عرضی گسترش زبان

بسیاری یافته است و پس از عبور از قواعد 

زبان دوران  وارد  زبان  شناسی دستور 

بحث موازات  به  و  شده  های ساختاری 

پدیدار و  مدلساختاری  مختلف شناسی  های 
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عل ارتباط،  کارکردهای  نحو، ارتباط،  م 

نشانه شناسی، معناشناسی، کاربردشناسی، 

زبان   و  زبان  شناسی  جامعه  هرمنوتیک، 

شناسی اجتماعی توسعه یافت. نظام نشانه  

شناسی به صورت یک علم مطرح و در طول 

است،  کرده  پیدا  توسعه  تدریج  به  زمان 

علم معناشناسی، نقش ذهن در بازنمایی و 

فهم بازتاب، ذهنیت و بین االذهانی بودن  

سازی ، معنا و روش فهم دیگران، نحوه شبیه 

 شناسی و فهم بسیار رشد کرده است.

در تفاسیر قدیم یا تفاسیر سنتی قرآن، 

عمومًا به قواعد دستور زبان بسنده شده 

مندی در علم زبان است در صورتیکه قاعده

زیر  شرح  به  مختلفی  سطوح  دارای  شناسی 

 است:

قاعده -1 جمالت:  سطح  قواع از  د مندی 

 دستور زبان

مندی قواعد در سطح قضیه : قاعده -2

 منطق

قاعده -3 احکام:  سطح  مندی در 

 بندی گفتمانصورت

عمده مفسران قرآن در سطوح اول تا دوم 

اند و وارد سطح به نوشتن تفسیر پرداخته

 اند.سوم که نیاز به علوم جدید است نشده

بعالوه مفسران سنتی عمومًا از تاویل دور 
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ورتیکه برای قرائت متن علم اند در صبوده

 تاویل و هرمنوتیک از ضروریات است. 

در فرآیند ساخت ارتباط در مورد چگونگی 

کنش  روند  در  االذهانی  بین  معنای  ساخت 

های گوناگون و  ارتباطی و اجتماعی نظریه

( و سپس روند تحلیل  92مکمل شکل گرفت ) 

 (.93ارتباط و معنای شناسی ایجاد شد )

مشخص تدریج  را   به  ارتباط  که  شد 

کالسیک نمی مدلهای  در  که  چنان  آن  توان 

 مرسوم است به منزله انتقال معنا فهمید.

عنوان  به  دیگر  زبان  رسانه  عالوه  به 

و   ساز  رمزگشایی  و  رمزگذاری  سازوکار 

های زبانی کارهایی که در جریان آن نشانه

براساس قواعد مشخصی از معنای مورد نظر 

رد ندارد. در واقع شود کار کذهنی پر می

شود و ارتباط براساس اصول فهم برقرار می

اصول فهم در ارتباط با راهبردهایی قرار 

کردن«  »روایت  برای  آنها  از  که  دارند 

 ها«:شود. در »روایتاستفاده می

 های ارتباطی  های تعبیر، کنشمدل •

 فنون جهت فهمیدن  •

های مطرح است در این روند بحث "بازی

گیری ( که در شکل94ح شد ) زبانی" مطر

زبان به رفتار، کنش، وضعیت روحی، 

شرکت احساسی  و  در روانی  کنندگان 
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 پردازد.محیط می -زیست

در ادامه بحث جدیدتری مطرح شد که 

و  زبانی  قواعد  توسط  نه  ارتباط 

اعمال رسانه توسط  بلکه  ارتباطی  ای 

می تعیین  شده  عادی  و  شود اجتماعی 

(95.) 

 موضوع مشکل و طرح  -و

شود که از بحث گفتار و نوشتار مشخص می 

روند  به  باید  متون  قرائت  و  فهم  در 

گیری ارتباط، زبان و سخن، گفتمان و شکل

نحوه روایت آنها توجه اساسی کرد. گفتار 

محیطی خاصی ساخته شده و  -در شرایط زیست

هایی تبدیل به نوشتار شده بنا به ضرورت

آن  فهم  و  قرائت  جهت  لذا  و  باید   است 

بتوان متن را به شرایط گفتار برگرداند 

و سپس روند تاریخی راجهت به روز کردن و 

کاربردی کردن آنها ملحوظ کرد. در این 

گر روند نقش انسان مدرن هرمنوتیکی تأویل

 شود. عمده می

اساسی  عامل  دو  گرفتار  سننتی  تفاسیر 

 شده است:

های سنتی که در اتکاء به پیش فرض -1

 مت به آنها اشاره شد.شروع این قس

 محدود شدن به علم صرف و نحو و منطق  -2

فرض -3 قابل پیش  غیر  را  متن  ها 
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اندیشیدنی و قدسی کرده است و این 

امور را به فراسو فرستاده که توسط 

( و 99افراد خاصی قابل فهم است )

برداشت گونه  این  نتیجه  نا در  ها 

اندیشیدنی و ناپرسیدنی شده را به 

و   حکم  به صورت  اطاعت  جهت  دستور 

روش ها فرستاده میانسان شود. این 

برداشت از فهم به متن حالت قدسی 

در می اساسی  مانع  یک  تقدس  و  دهد 

شود ورود انسان به فرآیند فهم می

(. و باعث شکل گیری یک رابطه 96)

شود که یکطرفه دستوری با انسان می

تکلیف  صورت  به  که  را  احکام  اگر 

م ندهد احساس گناه شود انجاصادر می

 (.97خودهد کرد )

دارای  باید  که  انسان  نگرش  این  در 

اراده عقل و احساس باشد به یک فردی که 

باید اطاعت همراه با ترس جهت اخذ ثواب 

شود که که به مراتب از  نماید تبدیل می

می زندگی  غریزی  صورت  به  که  کند حیوان 

( و معموالً عده خاصی از  98تر است )نازل

علما فقط به دریافت از متن قدسی نائل  

 گیرد. شوند و دین سلطه شکل میمی
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قرآن در یک روند تجربه باطنی پیامبر 

در رابطه با دستآوردهای قبلی انسانی و 

محیط او دریافت شده   –در رابطه با زیست  

ه است و مسائل و مشکالت و سواالت روز جامع

در یک تعامل گفتمانی طرح شده است و به 

صورت آیات، جمالت و گفتارهای کوتاه و یا 

ای از آنها شکل گرفته است. در طی  رشته

بیست و سه سال در مورد موضوعات واحدی  

های متفاوتی متناسب بحث شده است و پاسخ

محیط روند رشد جامعه ارائه شده   –زیست  

 است. 

شود و تن میولی وقتی قرآن تبدیل به م

ترتیب آیات ازحالت گفتاری به نوشتاری 

می همان تبدیل  در  گفتمان  به  توجه  شود 

به    –"زیست   بیشتر  و  شده  کمتر  محیط" 

گماشته "قاعده همت  و  توجه  آن  مندی" 

نماید. شود و این روند آنرا مقدس می می

قرآن گفتاری که به صورت پراکنده آمده و 

ند تبدیل ابه آن "نظم پریشان" هم گفته 

شود که از آن قاعده، به قرآن نوشتاری می

کنند. گفتمان قانون و شریعت استخراج می

جالب در جنگ صفین وقتی قرآن بر سر نیزه 

رود گویای این مطلب است. در بین یاران می

گفتمان   دو  برداشت "علی  و  هللا"  اال  الحکم 

لفظی و دستوری از قرآن و گفتمان تاویلی 

گیرد. ن قرآن ناطق شکل میعلی)ع( به عنوا
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ها این گونه گفتمانها بین اشاعره و بعد

 کند.معتزله بروز می

نهایتًا مفسرین جهت حل تناقضات در متن 

گیری قرآن بدون توجه به روند گفتاری شکل

برداشت به  یا  متوسل  غلط  ناقص،  ها 

انحرافی از مفاهیم "نسخ، محکم، متشابه 

فت بعضٌا دست توان گشوند و میو تأویل" می

می توجیه  تناقضات به  فشار  از  تا  زنند 

و  تفسیر  مسئله  دیگر  مشکل  شوند.  رها 

تأویل بود که مسلمانان به تأویل کمتر 

اند و در تأویل نیز علوم و عنایت داشته

ای را ملحوظ و در  دانش مدرن میان رشته

 (.99گیرند )نظر نمی

تفسیر" نقش انتقال معنا مفهوم کلمات، "

و گفتمان را در یک زبان از یک   مطالب

دهد به سطحی دیگر انجام میشناختی  سطح  

ولی تأویل برگرداندن چیزی به سوی نهایت 

و عنایت مراد و مقصود است و به عبارت 

تر به معنای کشف مراد معنای پنهان ساده

 در متن است.

ها، تأویل بیان وضعیت مشخص امور پدیده

رخدادها و ها، گفتمان و  مقصود اصلی کنش

 باشد. آنچه انتزاعی است می

انسانی،  علوم  پیشرفت  روند  در  تأویل 

شناسی به کاری "پی در هرمنوتیک و زبان 

شود. با توجه به پایان" تبدیل میپی و بی
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شناسی، خالقیت دانش هرمنوتیک، تکامل زبان

واقعیت  مستمر  ساختن  انسان،  شوندگی  و 

دانش توسط انسان به وسیله گفتمان قدرت و

و ایجاد شکوفایی، لذت و سرخوشی دائمی 

انسان کار تأویل نیز دائمی، نسبی و بی 

شود. هر چه بیشتر در تأویل پیش پایان می

محو  می تأویل  مثابه  به  تأویل  رویم 

شود. و شاید محو خود تأویل گر را در می

پی داشته باشد و این گشودگی ساختاری و 

تأوی شد.  کشف  تدریج  به  تأویل  ل باز 

می پیش  به  ثابت همواره  هرگز  و  رود 

 ماند.نمی

باقی  حد  این  به  تأویل  مسئله  ولی 

ریشه تآویل  ذات  ناتمامی  و  های نمانده 

دهد. تأویل  هرمنوتیک مدرن را تشکیل می

برمی این  به  ریشه  واقع در  در  که  گردد 

نشانه  هر  و  است  تأویل  خود  چیز  همه 

نشانه از  بعالوه  تأویلی  است.  دیگر  های 

یج امر مورد تأویلی نیست که قبالً تأویل ه

 گر نبوده باشد.

نشانه به  نسبت  تأویل  تقدم  های شاید 

باشد   مدرن  هرمنوتیک  در  نکته  مهمترین 

نشانه سعی  زیرا  که  هستند  تأویلی  ها 

دیگر می از  کنند.  توجیه  را  خود  کنند 

که  ویژگی است  این  جدید  هرمنوتیک  های 

بی تا  است  مجبور  خ تأویل  را نهایت  ود 
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تأویل کند یعنی همواره باید از سرگرفته 

شود بعالوه "چه کسی" این تأویل را طرح  

شود واصل تأویل چیزی کرده است تأویل می

باید  باز  تأویل  و  نیست  گر  تأویل  جز 

تواند همواره خویش را تأویل کند و نمی 

 (.100به خودبازنگردد )

در  است  دورانی  زمان  یک  تأویل  زمان 

نشان و  هحالیکه  هستند  انقضا  زبان  ها 

زبان خطی است. زمان تأویل دورانی مجبور 

است دوباره از همان جایی بگذرد که از  

 آن عبور کرده است.

بنابراین تأویل یعنی اعتقاد به اینکه 

تأویل جز  ویژگی چیزی  و  ندارد  وجود  ها 

پیچیده  خودش  در  که  است  این  هرمنوتیک 

 د.آمیزاست و به قلمرو زبان در هم می

تأویلها  که  کرد  توجه  باید  بنابراین 

 همه دارای خصوصیات زیر هستند:

 نسبی هستند -(1)

 متکثر هستند  -(2)

 از نظر زمانی دورانی هستند -(3)

های مختلفی از معنا را نشان رویه  -(4)

 دهندمی

پی در پی هستند یعنی دائمًا در   -(5)

 حال توسعه هستند 

ازگشائی با فروپاشی شبکه بازنمایی و ب

فاعل  هم  که  شد  پدیدار  انسان  تأویل، 
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شناسنده دانش )هرمنوتیک، زبان، گفتمان( 

 هم موضوع شناخت هم عالم و هم معلوم بود. 

معرفت"  "خداوند  را  جدید  انسان 

به  می خویش  آگاهی  باگسترش  که  آفریند 

یابد. انسان ساحت علم و دانایی دست می 

ود با بیدار شدن از خواب "جرم اندیشی" خ

را زنده کرد و گسترش داد ولی در نظام 

جدید گفتمان کرانمند نیز شده است یعنی 

در همین محدوده جامعه، فرهنگ، تاریخ و 

زبان قابل شناخت است و از سوی دیگر به 

اندیشد و این همان قلمرو استعالیی نیز می

 "انسان جهانی " است.

بنابراین در نگرش جدید به انسان او  

نه اینکه جهان و   –سازد  میخود جهان را  

و با آگاهی و   -حقیقت از قبل بوده است

می که  جدیدی  علومی  مستمر  جهان  آفریند 

می به خلق  گفتمانی  فضای  این  در  و  کند 

 رسد.شکوفایی سرخوشی و لذت می

غیر  برداشت  و  تفسیر  به  محدود  نگرش 

گرایانه سنتی به گرایانه یا انسانانسان

برداشت عمده  ساکت  ها  تأویل  مجرد،  را 

)غیر زنده( یا قشری، غیر کاربردی و به 

 دور از ساختار وجودی انسان کرده است.

از  دور  به  متن  به  قرآن  کردن  محدود 

مند کردن آن  ساختار گفتمانی آن، قاعده

بخصوص براساس شرایط اولیه و به دور از 
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تخصیص  و  اندیشه  تکامل  تاریخی  روند 

عده به  جامعه  قرائت  از  خاص  )علمای ای 

امور  از  معدودی  اجرای  به  منجر  دینی( 

قرآن به صورت دستور و حکم که از فراسو 

انجامد و مشکالت آمده و مقدس شده است می

 آفریند:زیر را می

 به دور از علوم روز و مدرن است  -1

 انسان محور نیست  -2

ایدئولوژیک  -3 و  بسته  را  جامعه 

 کند می

می -4 فراگیر  را  به سلطه  که  کند 

آفریند تعاقب آن فساد فراگیر می

و همه چیز در انحصار علمای دینی 

 آید.بخصوص ازنوع رسمی آن در می

به  -5 قرآن  متن  تناقضات  رفع  جهت 

اعتبار نوشتاری شدن پیش آمده است 

یا  ناقص  یا  نادرست  برداشت  به 

و  حکم  نسخ،  مفاهیم  از  انحرافی 

متشابه تأویل، عام و خاص و غیره 

 .(101پردازد )می

فاصله بی -6 ندیدن  و  دیدن  تاریخ 

زمانی کلمات، مفاهیم، رویدادها 
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به  قدیمی  امور  معنایی  تحمیل  و 

تر در نظر امروز و به عبارت ساده

نگرفتن افق زمانی، بینش تاریخی 

دریافت  و  فهم  در  پریشی  زمان  و 

متن که حرکت خالق روند اندیشه است 

تناقضات  به  را  بیشتری  تناقضات 

 .قبلی می افزاید

 

 راه حل -ز

های راه حل مشکالت طرح شده در حین بحث

قبلی نمایان شده است. آنچه مهم است در 

های گفتاری و نوشتاری است  گیری ویژگینظر

تا بتوان متن را تا حد ممکن به گفتار 

دقیق تا  البته برگرداند  و  شود  فهم  تر 

گفتار میوقتی  تبدیل  متن  به  شوند ها 

را دیگری  شناختی  ایجاد   قابلیت  نیز 

اینکه می ضمن  است.  توجه  قابل  که  کند 

نوشتاری  طریق  از  بشری  تجارب  انتقال 

در  که  داشت  توجه  باید  است  مهم  بسیار 

نظام اینکه  بعلت  مینوشتارها  شوند مند 

کل روابط  بررسی  و امکان  گرایانه 

می پدید  به  قانونمند  بعضی  و  آید 

و طبقه زمان  در  رخدادها  بررسی  و  بندی 

پارادیم شرایط   یک  صورت  به  خود 
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 (.102اند )پرداخته

این روش با استفاده از متون آرشیوی 

کند گیرد و مشابهات را ملحوظ میصورت می

گرایانه برسد و  تا به قانونمندیهای کل

ها را در یک ها، تمایز، مبانیتاگر تفاوت

برداشت  کند  ملحوظ  نیز  تاریخی  روند 

 آید.کاملتر بدست می

ه حل به طور خالصه عبارتست بنابراین را

 از : 

نظر -1 ارتباط، در  ساختار  گیری 

و شکل گفتمان  سخن،  و  زبان  گیری 

نحوه روایت عالوه بر بحث علم نحو 

 در دریافت متون

ملحوظ کردن سامانه دانایی مدرن  -2

 ایو علوم و دانش میان رشته

انسان هرمنوتیکی  -3 محور قراردادن 

 گر به عنوان سوژهمدرن تأویل

جهت  -4 روان  و  فکر  جسم،  پاکسازی 

 (.104تر)دریافت جامعتر و عمیق

 دینی  و استعالئیهای زبان ویژگی -ک

همانطور که در بحث زبان و شکل گیری 

آن آمد پیدایش زبان در اثر "ارتباط" و 

هاست و در این فرآیند "فهم" "کنش" انسان
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می جدید اتفاق  هرمنوتیک  بحث  افتد. 

 ن" است.درباره "فرآیند فهمید

از طرف دیگر جهت ارتباط باید "دیگری" 

وجود داشته باشد تا افراد سخن بگویند و 

یک فرد یا ذهن سخن بگوید و دیگری یا یک 

ذهن دیگر بعنوان فهمنده آنرا بفهمد لذا 

بحث زبان بحث فهم و ذهن است. سخن گفتن 

فقط بیان الفاظ، اصوات، کلمات و جمالت 

ذهن درگیر است یا حرکات بدنی نیست بلکه  

افتد یک  . فرآیندی که در ذهن اتفاق می

کار ذهنی است و در سخن گفتن نقش دارد. 

شوند ها با هم ادا میبنابراین وقتی واژه

فقط زبان نیست بلکه ذهن فکر و فهم نیز 

در حال کار است. کار ذهن به تنهائی صورت 

گیرد بلکه با تعامل با سایر اذهان نمی

لذا کل ذهنها در سخن گفتن شود و  ایجاد می

توان گفت زبان جنبه نقش دارند و لذا می

 تأسیسی دارد. 

همچنین در بحث "حقیقت" گفته شد زبان 

محیط به صورت "بازی   –در رابطه به زیست  

گیرد و لذا وجود مخاطب، زبانی" شکل می 

شرایط، فرهنگ و غیره الزم است. بنابراین 

ان است پدیده "سخن" یک تبادل دائمی اذه

گویند زبان یک پدیده و به همین دلیل می

االذهانی" است و به عبارت دیگر زبان "بین

و  گفتن  در  کردن  برقرار  نسبت  نوع  یک 
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شنیدن است. در هر سخنی یک "معنا" تولید 

"جهان  می معناها  این  مجموعه  و  شود 

سازد و "جهان هستی" چیزی آگاهی" را می 

گویی هستی جز کلیت این معناها نیست و سخن 

 . است  آگاهی  جنس  از  انسان  با  )خدا( 

انسان در زیست کردن و زندگی کردن بازی 

شناور می و  غرق  معناها  نظام  در  و  کند 

و  دانایی  سامانه  میزان  براساس  و  است 

کند پاکی از این معناها فهم و دریافت می

گوید و سخن و به عبارتی با آنها سخن می

ماهیمی هستی  جهان  پس  آگاهی شنود.  ت 

دارد، مملو از معنا است که سیالن همیشه 

جاودان دارد، سراسر سخن است، سخن و معنا 

می توسعه  آنرا  را  اگر  انسانها  دهد، 

بشنوند با آن ارتباط برقرار کرده و با 

می سخن  سخن آن  جریان  در  همه  گویند. 

ور هستند و ضرورت آن داشتن یک زبان غوطه

 د. باشمشترک قابل فهم همگان می

همراه " وجه  دو  "واقعیت"  و  گفتار" 

کند و هستند. و گفتار به واقعیت داللت می

داللت جنبه انشایی یا خبری دارد. تفکیک 

اینکه چیزی به عنوان واقعیت وجود دارد 

 (.105درست نیست )

"زبان" وجوه زمانی، تاریخی و اجتماعی 

دارد و زبان فقط سخن و بیان اصوات و 

رگونه حرکات فیزیکی کلمات نیست بلکه ه



                     روش مدرن خوانش قرآن    258

 

شود محصول کار ذهن و که در بدن حاصل می

شرایط زیستی افراد است و نوعی زبان و  

به  "آه"  صوت  بیان  مثالً  است.  گفتن  سخن 

صورت مجرد قابل فهم نیست ولی وقتی در  

گیرد و افراد محیط زیستی و زندگی قرار می 

در بازی ذهنی و زمانی هستند این "آه"  

کند . عالم معنا و یدا میمعنای خود را پ

همیشه  بازگشت  و  سیال  صورت  به  انسان 

حالت  در  پی  در  پی  یعنی  است  جاودان 

توان گفت عالم زبان شوندگی است و لذا می

کران" است و گفتار تمام شدنی نیست و "بی

تواند بگوید در مورد یک موضوع هیچکس نمی

می که  را  آنچه  شده خاص  تمام  گفت  توان 

رت دیگر فرآیند فهم دائمی است. به عبا

( و زمان براست و در زیست محیط و 106)

افتد و اجتماع به صورت تدریجی اتفاق می

هرقدر زبان در گفتگو سیال و همیشگی باشد 

 تر است.به همان اندازه انسانی

زبان اساسًا ماهیت گفتاری دارد و در  

جهت   انسان  است.  بوده  گفتمان  ابتدا 

انتقال تجربیات به غیر از حالت سینه به 

های دیگری احساس کرده سینه نیاز به روش

عالمت،  خط،  چوب  ایجاد  با  لذا  و  است 

بتدریج  غیره  و  زبور  لوح،  تصویر، 

"نوشتار" را تکامل داد و گفتمانها حالت 

 یدا کردند. نوشتاری پ



   259    نوشتار -قرآن گفتار –فصل چهارم  

 

زبان  بحث  گرایی  پساساختار  دوران  در 

با قدرت و دانش پیوند خورده است و طیف 

های گفتمان وسیعی از این موضوع در تئوری

بحث در  است.  شده  بخصوص مطرح  قبلی  های 

 بحث "گفتمان" در مورد آن بحث شد.

آنچه در باال به طور خالصه آمد چکیده 

بحث زبامحوری  مورد  در  قبلی  ن،  های 

ای تواند مقدمهگفتمان و حقیقت بود که می

برای ورود به زبان ایمانی و دینی باشد. 

آنچه از زبان دینی به صورت مصطلح درک و  

سیال  حالت  که  است  این  است  شده  احساس 

ندارد، تمام شدنی است، ارتباط با گذشته 

و آینده را قطع کرده است، نا اندیشیدنی، 

به   نیاز  عدم  و  در ناپرسیدنی،  دلیل 

گفتمان دارد. ماحصل این تفکر انحرافی 

یک سویه شدن آن است و آنچه از فراسو 

شود برای عموم ای خاص فهمیده میتوسط عده

می ارائه  دستور  و  حکم  صورت  و به  شود 

 همواره قصد نهادینه کردن آنرا دارند. 

ولی باید سعی کرد ماهیت زبان دینی و 

ن به عمق گویش آنرا دریافت تا بهتر بتوا

صحنه و معناها دست یافت وگرنه بسیاری 

ها در هر شرایط از حکمها و امر و نهی

 حالت اولیه خود را به همراه ندارند. 

های زبان دینی در چند نکته به  ویژگی

 طور خالصه عبارت است از:
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  عمیق است -1

برقراری نسبت در سخن گفتن ساده 

توان نسبت را است و به راحتی می

زبان دینی معموالً عمق   فهمید ولی

الفاظ  درک  فقط  آن  درک  و  دارد 

دست   معنانیست بلکه باید به عمق  

 یافت.

  استمرار تحول در معنا -2

حافظ، زبان مانند  عمیق  های 

مولوی، شکسپیر و بسیاری از موارد 

از این قبیل همیشه معناهای جدیدی 

ها هنوز از کنند و انسانمی  تولید

دریافت جدیدتریآنها  بدست   های 

آورند. زبان هنر، فلسفه و شعر می

 گونه است.نیز همین

  ایزبان سنبلیک و اسطوره -3

شکل که در  آمد  قبالً  زبان  گیری 

سنبلیک،  زبان  سمت  به  انسان 

نمادین، استعاره، ایجاز، تمثیل، 

اسطورهمشابه و  میسازی  رود آی 

( دالیل زیادی برای بکارگیری 107)

تواند ی زبان سنبلیک آمده است که م
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ستردگی و عمق معنا باشد که به گ

آید و شناخت قالب روند روز در نمی

صورت  آسانی  به  آن  از  عموم 

گیرد و در آینده باید متناسب نمی

 (. 108گفتمان روز بازخوانی شود )

سفر مثال  صورت در  به  که  موسی  های 

این  است  آمده  قرآن  در  فرازهایی 

فر سازی با مهارت بکار رفته است. سسنبل

 موسی به کوه طور که در مراحل اولیه

جوانی به نام یوشیع همراه بوده و   با

همراه  خضر  با  که  پیری  دوران  در  یا 

( است  حوا 109بوده  و  آدم  داستان   ،)

به  آدم  تکاملی  دورانی  بیان  برای 

حالت سالانسان،  در  پیامبر  های های 

اولیه دریافت وحی که در آیات اولیه 

م، فکر و روان و نزول جهت پاکسازی جس

های تکوین شخصیت او آمده است، داستان

یوسف، ابراهیم و آتش و قربانی، اصحاب 

داستان ویدبیضا  عصا  و  موسی  های کهف، 

های کلیله مثنوی، اشعار حافظ، داستان

و دمنه، گفتمان علی)ع( در چاه، گفتگوی 

رستم با اسبش به نام رخش، داستان زال 

غیره همگی   و سیمرغ و هفت خان رستم و

به  گفتمان  سنبلیک  بیان  از  حاکی 

های متفاوت دارد. گاهی صرف عمق ضرورت
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معنا و عدم آمادگی شرایط ذهنی مردم  

و  اجتماعی  شرایط  رعایت  بلکه  نیست 

پرهیز از بیان حریم فردی نیز محلوظ 

 شده است. 

و  سنبلیک  زبان  خاص  صورت  به  ادیان 

 اند و پیامبرانای را بکار بردهاسطوره

های درون خود را معموالً به این دریافت

 اند. سبک تراوش داده

زبان عمق دار و سنبلیک چالش و تفکر 

می تحریک  آینده  در  همیشه را  و  کند 

شود و  معناهای تازه از آن دریافت می

 با رجوع هر بار انسان تازگی دارد. 

ای بسیار های دینی زبان اسطورهدر زبان

اب ادیان  در  دارد.  راهیمی رواج 

ولی داستان است  شده  طرح  مشابهی  های 

قرآن آنها را بازخوانی کرده است تا  

در معانی جدید قابل آموزش و توسعه در 

همه عصرها باشد و لذا به زبان اسطوره 

آورد مثالً قرآن در سوره کهف سه روی می

و  کهف  اصحاب  خضر،  و  موسی  داستان 

ذوالقرنین را توسط راوی )پیامبر( به 

تاریخی نیاورده است بلکه آنها   ترتیب

کند . قصد این است که را بازخوانی می

-معناها در اعصار مختلف متناسب زیست

محیط قرائت شوند ولی اگر مردم آنها 

را عینی کنند دچار انحراف در خوانش 
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 شوند.متن می

ردیف " در  معنای  به  سطر  از  اسطوره" 

می امور  گرفتن  مسطره  قرار  مانند  باشد 

کند ( که نوشتار را سطر به سطر می)خط کش

اگر افسانه -و منظور از اساطیر االولین  

نسبت دادن بیان به قبل است یعنی   -نباشد

هم آمده است و چیز جدیدی نیست و  قبالً 

 تکراری است.

معنا  بیان  برای  زیادی  قدرت  اسطوره 

دارد. معنای وزین به صورت پنهان بیان 

دورانمی در  تا  مختلف  شود  متناسب های 

قرینه یافتن  و  مختلف  مختلف  شرایط  های 

متناسب زمان خود با قالب زبانی و بیان 

دیگر مطرح شود و معنای پنهان و عمیق را 

توسعه دهد )سری(. بیان تشبیهی نمادی و 

نویسندگان  میان  در  شگرد  یک  سنبلیک 

باشد و عارفان نیز از بخصوص شاعران می 

بهره بسیار  بایبردهآن  لذا  از  اند.  د 

یافتن معادل عینی آنها پرهیز کرد و به 

به  توجه  با  دوران  هر  در  معنا  عمق 

های آن پرداخت و بازخوانی کرد و قرینه

گرنه بعلت عادت عمومی به تحریف یا خرافه 

 کند. میل می

مردم به آمیختن مفاهیم دینی با معجزات 

اند و هر چه شناخت کمتر و غلو عادت کرده 

ال امور به فراسو و  باشد تمایل به ارس
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 شود. ای و اغراق بیشتر میتلقی معجزه

قرآن با بکارگیری واژه "سری" در رابطه 

ای های سنبلیک و زبان اسطورهبا داستان

را  مفاهیم  و  معنا  دریافت  روش  و  راه 

 بازخوانی کرده است.

تجلی درک و اعمال حرکت است که   "سری"

د. شوباعث نفوذ و گسترش بعدی در جامعه می

به معنای سرایت کردن، نفوذ کردن و " سری"

 گسترش یافتن است. 

مجموعه عواملی که به دریافتی منجر شود 

اش توسعه و سرایت یک گفتمان در که نتیجه

اعصار مختلف است. لذا نباید به دنبال 

واقع بودگی امور معنایی گشت بلکه درک 

معنا در هر دوران مبنای توسعه برای بعد 

به  اندیشه  تاریخ  سیر  در  بود.  خواهد 

ه ای خارج و بتدریج بشر از زبان اسطوره

زبان عقالنیت میل کرده است. البته واژه 

عقل در قرآن به صورت استفهامی و نه هیأت 

فرق  فلسفی  عقل  با  و  است  آمده  مصدری 

و  رابط  جهت  قرآن  در  عقل  واژه  دارد. 

ایجاد رابطه و دیدن این رابطه میان امور 

و  زمین  استعالیی،  امور  و  آسمان  مثالً 

قرآن   ها و روزی و غیره آمده است. درنعمت

ها و نمادها و ها، آیهعقل بیانگر نشانه

به رابطه و  آنهاست  بین  معینی  و  خاص  ی 

منزله عقل فلسفی نیست . زبان قرآنی از 
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می دل  برداشتدرون  بیانگر  و  های جوشد 

تعامل و  زیست  پیامبر  با  روزمره  – های 

محیط که طی بیست و سه سال اتفاق افتاده 

و تجربی   است و عقل مطرح شده بیشتر عملی

در رابطه با رویدادها و حوادث است. این 

عقل جوشان و خروشان است نه عقلی علمی  

که در ُکنه امور مادی و رابطه بین آنها 

 را در پدیده جستجو کند.

 مناسکی و نیایشی  ،زبان آئینی -4

می سعی  فرهنگها  و  ادیان  کنند عمومًا 

های به صورت نماد معانی خود را در قالب

تر تر و راحتنشان دهند تا سادهو سنبل  

مثالً  شوند  کشور  شناخت  هر  برای  پرچم 

یادآور   و  است  خاص  کشور  نمایانگر 

مفاهیمی در مورد آن کشور بسته به موقعیت 

 کاربردی آن را دارد. 

ها هستند که نمادها زیر مجموعه نشانه

گردد و معنای آنها به رسوم و عادت برمی

مجموعه در  نمادها  براساس زبان  از  ی 

شود که قصد آن ای کلی استفاده میقاعده

ها رسیدن از ظاهر به پنهان معنای پدیده

 (.110های گوناگون است )در مرحله

معموالً ادیان مفاهیم و معناهای خود را 

آورند که به صورت آئینی و مناسکی در می

خاصیت جمعی کردن و هویت بخشی به آنهاست. 

جماعت،   نماز  برگزاری مثالً   حج،  موسم 
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اعیاد و بسیاری دیگر ضمن اینکه یک بعد 

می توسعه  را  همکاری  و  یک اجتماعی  دهد 

مجموعه معانی را در قالب آئین و مناسبک 

 دهد.تسری می

ها که دارای معانی به مرور زمان آئین

اند به یک حالکت بسیار عمیق و وزین داشته

انجامد و از  تکلیفی و انجام فیزیکی می

شود. مثالً در حج که از نای خود دور میمع

عرفه )شناخت خود( شروع شده و همه با هم  

ای از مشعر و منا و سنگ  به صورت رودخانه

زدن به شیطان )به شعور رسیدن ، دوری از 

ها در قالب سنگ منیت و رهایی از وابستگی

زدن به شیطان( عبور کرده و با هم به 

این مراسم   رسند ودور کعبه جهت یگانگی می

که باید در لباس یک دست سفید بدون برتری 

یک  صورت  به  شود  انجام  خواهی  خود  و 

مدنظر  باید  کارگاهی  آموزش  مجموعه 

مسلمین برای سایر ماهها و آینده باشد 

حرکات  سری  یک  به  تبدیل  متأسفانه  که 

فیزیکی در یک محل و مکان خاص شده است. 

گرش بازسازی عاشورا نیز دچار همین نوع ن

دوران  در  حتی  مرور  به  شده  برداشت  در 

شود و تر اجرا میتر و انحرافیمدرن شکلی

مفهوم و معنی اصلی مبارزه با ظلم و ستم  

که باید متناسب هر شرایط، دوران و هر  

ساختار مدنی محقق شود تبدیل به سایه و 
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فسادشده  و  خرافات  توسعه  برای  چتری 

 (.111است)

سم و فکر و مفهوم روزه که پاکسازی ج

(و 112روان جهت تقوی و تشکر و رشد است)

عمیق و  بیشتر  دریافت  به  میکمک  کند تر 

 تبدیل به تکلیف فیزیکی شده است. 

ها اگر بازخوانی نشدند و مناسک و آئین

به یک عصر و دوره محدود شوند به مرور 

 شوند.از معانی خود دور می

و  هارمونی  یک  از  قرآن  زبان  چه  اگر 

برخوردار است و در بالغت آن اهل زیبائی  

اند های تخصصی کردهادبیات بخصوص عرب بحث

ولی علمای دینی قادر به حل تناقض میان 

نشده  شعر  و  و وحی  خمیرمایه  این  و  اند 

پایه مخالفت با هنر شده است. هنر سالم 

و دین برای زندگی هستند و طرد آن قشری 

و نه   -گرایانه است. منظور از کراهت شعر

شعری است که با    -تحریم آن در زبان دینی

آگاهی نمیجهان  برقرار  رابطه  و  ها  کند 

این مخصوص فقط شعر نیست بلکه زیبائی به 

 الینفک جهان است.  صورت عام جزء

 ای و انقطاعیدفعی، لحظه -5

افراد به میزان سامانه دانایی و پاکی 

خود   ظرفیت  با  متناسب  دریافتهایی  به 

بعضی از افراد حال شوندگی رسند. وقتی  می

می حس  بیرا  درونی  کنند،  هستند،  قرار 
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هستند،  آگاهی  دنبال  به  دارند،  جوشان 

این آگاهی میل به شوندگی پی در پی و 

کند، عجله در همیشه جاویدان را تحریک می

می تالش  همواره  دارند،  کنند دریافت 

با   کنند،  بازگشائی  را  نو  افقهای 

( 113روند )ماق میقراری و عجله به اعبی

و به صورت انقطاعی و دفعی به سخنان بدیع 

رسند که برای دیگران زبان جدید و عمیق می 

های قبلی را ندارد و است و بعضًا چارچوب

و  فضاها  در  آنها  شده  بازخوانی  یا 

سنبلیک قالب صورت  به  بعضًا  و  جدید  های 

 هستند. 

ای تراوش این حاالت دائمی به صورت لحظه

کند و به صورت کلمات و جمالت عی میانقطا

ناگهانی از درون جوشان افراد به خارج 

می صورت فرستاده  به  آن  گفتمان  و  شود 

سنبل،  فشرده،  موجز،  چکیده،  کلمات 

غیره  و  قصار  کلمات  تو،  در  تو  ایجاز، 

 شود.نمایان می

شعرا و هنرمندان نیز دارای این حاالت 

حنه شوند و وارد ساحتهای عمیق پشت صمی

می آگاهیزبان  جهان  همان  که  ها، شوند 

االذهانی  بین  تراوشات  مجموعه  معناها، 

انسانها است که تفکر و میل به شوندگی 

شود. نام این فرآیند پی در پی انجام می

توان فضای گفتمان سی این فرآیند را می
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نرژی شده همگانی، جهان آگاهی، و فرارو 

درجه به  شده  تولید  گفتمان  و   نامید. 

در  مستمر  بازخوانی  و  بودن  نو  مراتب 

می و  دارد  ماندگاری  درجه  تواند آینده 

 جاودانه شود. 

 جوشداز درون می -6

که  هنرمندانه  و  دینی  ایمانی،  زبان 

تمثیل و سنبل در آن نقش دارد از جوشش 

بی میدرون  تراوش  با  قرار  افراد  کند. 

قراری ها، میل به شدن و بیتوجه به آگاهی

میوارد   معناها  زیبائیعالم  و  ، شوند 

هارمونی، نوآوری و غیره را دیده و آنها 

فرستند های زیبا به بیرون می در قالبرا  

می را  نو  افقهای  گاهی و  که  گشایند 

میمی عدم  از  است گویند  نو  چون  جوشد 

های نو همیشه وجود دارد که با فعالیت افق

می گشوده  شدن(  به  میل  و  شود. )آگاهی 

ی از فرزانگان نظیر بایزید و حالج  بسیار

کردن که وقتی در این حاالت سخنانی بیان می 

های نو شوند تازه به این حرفبه هومن می

 شوند. واقف می

 

  ای و امری دارد حالت خطابه -7

معموالً  بیرون  به  درون  تراوش  به حالت 

ها است. بعضی خطابهو امری  صورت خطابه  

ک الزام و تکلیف حالت امر و نهی دارد. در
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تواند صحیح های امر و نهی یی نمی از خطابه

باشد زیرا حالت بیان زبان دینی اینگونه 

است . "امر" حاکی از زندگی سالم و "نهی" 

 حاکی از دوری از ضررهای آن است.

بالیوم  آمن  باهلل،  "آمن  جمالت  بکارگیری 

هواقراب  اعدالو  بالرسول،  آمن  االخر، 

و بسیاری از   "صیامللتقوی، کتب علیکم  

اینگونه موارد حالت خطابه امری داردو  

راه و فرآیند دستیابی به آن تو در تو و  

عمیق است و حالت الزام ندارد بلکه بیشتر 

هاست قصد آوردن "خبر" از و اعماق دریافت

(115.) 

 روایت گونه است -8

دارد.  روایت  حالت  بیشتر  دینی  زبان 

قسمت   دوم،  بخش  در  که  در همانطور  دوم 

برای  شد  بحث  آن  ساختار  و  روایت  مورد 

روایت کردن نیاز به کنش، شخصیت و کارکرد 

 است.

راوی با توجه به تالطم و جوشش درونی 

یابد و به صورت  به افقهای تازه دست می

ای و انقطاعی خطابه آنها را به صورت لحظه 

بیرون   میبه  حالت   دهدفوران  گویی  که 

ید از این فشار اجبار به بیان دارد و با

 یابد. خالص

خود  معنایی  نظام  چارچوب  در  انسان 

ها محیط و جهان آگاهی  –دائمًا با زیست  
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و  مسائل  متناسب  و  است  تعامل  در  نیز 

انسان با  روز  زیادی مشکالت  موارد  و  ها 

شود و با آنها به گفتگو نشسته روبرو می

گو.ید این فرآیند به صورت حوادث و سخن می 

شوند ولی ی نامنظم روایت میپی در پی ول

ای به آن نگاه شود معنایی وقتی مجموعه

 در آن یافت خواهد شد.

رمان و  حالت فیلمنامه  نیز  نویسی 

داستان حوادث،  که  دارند  ها، اینگونه 

دریافت رویاها،  صورت  تخیالت،  به  را  ها 

 کند .داستان روایت می

ها در ها، سختها و خطابه به این روایت 

پس استعالیی ادبیات  سخنان  اساختارگرایی 

بیرون  گفته به  یافته  فوران  معنا  اند. 

فراتر از انسان است و تمام وجود او را 

برای  قالب  یافتن  لذا  است  برگرفته  در 

 معناهای وزین بسیار مشکل است.

انسان گونه  این  دیگر  عبارت  ها به 

مینشانه را  جدیدی  روایت  های  و  بینند 

گوید و تالوت" میکنند و قرآن این را "می

تحلیل  و  دلیل  بیان  به  اجباری  راوی 

ها )آخرت  دیده و برای سرنوشت انساننمی

زیستی  سالم  و  دیگری(  معنای  به  گرائی 

کرده است و خود از آنها آنها ضروری حس می 

کرده است. اینکه پیامبران نیاز  تبعیت می

به شرح صدر و افزایش ظرفیت و پاکی جهت 
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اند حاکی از  کردها میها پیدحمل دریافت

 عمق معنا دریافتی دارد. 

ترتیال(  قرآن  )رتل  گونه  ترتیل  روایت 

که  است  بنحوی  قرآن  خواندن  از  حاکی 

روایت،  )دریافت،  فرد  وجود  مجموعه 

گفتگو، صدا، حرکات بدنی و رفتار( با آن 

هماهنگ باشد بطوری که با محتوا و قالب، 

ته معنا و شکل و نحوه بیان سازگاری داش

باشد. و به صورت تازه، ممتاز و نمونه  

تواند ارائه شود که کسی مانند او را نمی

 بیاورد.

 

 تغییر مخاطب و چند صدایی -9

و  گفتاری  قرآن  بحث  در  که  همانطور 

آمد در فضای گفتاری مخاطب یا نوشتاری می

زنده  را  گفتمان  و  دارد  وجود  مخاطبان 

 شود.سازد که در متن محو میمی

کند و در قرآن ضمائر به کرات تغییر می 

می عوض  مخاطب  و  گوینده  در جای  شود. 

نیایشی،  حکمی،  روایی،  گفتمانهای 

به   که  تشریعی  و  پیامبرانه  واعظانه، 

صورت مذاکره، مناظره، مجادله گفتاری تا  

مجادله فیزیکی به صورت جنگ با مخاطبان 

کافران،  مشرکان،  مؤمنان،  نظیر  مختلف 

غیره ساختار ضمائر من، تو،   اهل کتاب و

او و شما در قالب حضور یا غائب به طور  
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کند و یک ضمیر خاص دائمًا مکرر تغییر می

 شود. به امر مقدس یا فرشتگان ارجاع نمی

ها را از جهان در مواردی پیامبر دریافت

و...."  قالوا   ، "قل  صورت  به  آگاهیها 

مفهوم می از  مختلف  تصورات  با  که  آورد 

رق خواهد کرد. در مذاکره مجادله خدا ف

مختلف  سواالت  با  که  مؤمنان  با  پیامبر 

شود و در دورانهای مختلف مطالب ارائه می

شود که علما مختلف متناسب شرایط داده می

یافت  آن  در  تناقضی  اگر  دینی  فقهای  و 

کنند با ترتیب تاریخی یکی را شود سعی می

 به دیگری نسخ کنند ولی برداشت جامعی از

 (.116دهند )نسخ ارائه نمی

مجادله  تبارشناسی  در  که  صورتی  در 

گیری و توسعه ( که به بیان روند شکل117)

می عقیدتی  گفتمانهای  در  پردازد مجادله 

جنگ  و  فیزیکی  درگیری  به  نهایت  در  که 

به می توصیه  همیشه  تاریخی  نظر  از  رسد 

گیری شرایط و جنگ نشده است بلکه در نظر

امور برای درگیری و جنگ باید بسیاری از  

 مد نظر قرار گیرد.

توان گفت زبان بنابراین به طور خالصه می

 قرآن زبانی است:

 گفتاری •

 روایت گونه )گزارشی و حکایت گرانه( •
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 ها و حکمتها(حکمی )موعظه •

 سرودی )ترتیل( •

ابداعی، استعاری، تمثیلی، سنبلیک،  •

تشبیهی، رمزی که به صورت جوشان است 

استدالل و برهان   عقل، منطق،و ازجنس  

 فلسفی گونه نیست 

 عمق دار، تو در تو و پشت صحنه دارد  •

محیط در   -معنای تازه به تناسب زیست •

 آینده دارد 

مناسکی   ،مراسمی  ،آئینی • و  نیایشی 

 است 

 زبان بشری است  •

ای و انقطاعی و از درون بطور لحظه •

 کند جوشان به بیرون فوران می

 چند صدایی است  •

ها و رخدادها و نشان دادن ن کنشبیا •

بازی  یک  در  که  است  پنهان  آنچه 

گیرد. )سخن گفتن زمین زبانی صورت می

ها سوره زلزال و بسیاری موارد آیه

برداشت لذا  و  از دیگر(  انسان  های 

متن ) یا پیامبران( بحث "قال" نیست 

بلکه بیان "حال" و به عبارت دیگر 
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 هاست .کنش

ها مان جهان آگاهیو بنابراین "کتاب" ه

گفتار  به  که  است  انسان  دستاوردهای  و 

بیان شده و به صورت مستمر به متن تبدیل 

 شده است.

 زبان دینی و هنر  -ی

 مقدمه-1

یکی از معضالت علما و فقهای سنتی نفی 

شعر است زیرا در قرآن از اینکه پیامبر 

گوید و شاعر نیست صحبت شده است شعر نمی

کراهت یا تحریم شعر   و این را به منزله

 اند.قلمداد کرده

در مورد   69در قرآن در سوره یس آیه  

های انبیاء شعر نگفتن پیامبر و در سوره 

آیه  5آیه   صافات  آیه  36،  طور  و   30، 

آیه   نبودن   41الحاقه  شاعر  مورد  در 

پیامبر آمده و یک سوره به نام شعرا وجود 

 دارد. 

سازی، نقاشی، دامنه نفی شعر به مجسمه

رمان و موسیقی کشیده شده است ولی معماری 

در کلیساها،   -اگر چه در مجموعه هنر است–

معابد و مساجد بطور گسترده به کار رفته 

 است. 

نفی هنر به طور کلی در میان فالسفه و 

ادیان بخصوص اسالم توسط فقهای سنتی در 
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و نهایتًا به   ابعاد مختلف مطرح بوده است

ماهیت  هنر  زیرا  است  رسیده  آزادی  نفی 

 آزادی بخشی انسان را در بطن خود دارد.

در دنیای کنونی که پیوند عمیقی بین  

عرصه بعضی  در  دارد  وجود  هنر  ها ابعاد 

آن  ابستراکت  نوع  از  حتی  نقاشی  مانند 

شده  تنگ  و  سخت  انتزاعی  عرضه  توانایی 

آن آمده   است و لذا نور و صدا نیز به کمک

است و یک مجموعه واحدی را تشکیل داده  

است. اگرچه زبان دینی خود شعرگونه و به 

عمیقی  اثرگذاری  و  است  مسجع  نظم  صورت 

مخالفت  علل  دارد  آن  جذب  و  درشنونده 

و  تحلیل  تعمق  جای  شعر  با  دینی  علمای 

 بررسی دارد.

در این قسمت به صورت اجمالی به این 

شود رابطه سعی میشود و  مطالب پرداخته می

 هنر بادین را بررسی نماید. 

 قرآن و شعر-2

افالطون که فیلسوف بود شعر را تحریم 

کرد زیرا او به عالم فراسو و ُمثل معتقد 

های خود را از عالم بود ولی شعرا دریافت

 کردند.مادی و واقعیات دریافت می

قرآن یک گفتار ادبی فصیح است که اعراب 

برم را  شنوندگان  را یو  عموم  و  انگیخت 

زده کرده بود. ترتیل قرآن یک هنر شگفت

دانش  بکارگیری  با  که  است  خاص  موسیقی 
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نوای  نوعی  وصل  و  فصل  قواعد  و  تجوید 

توان گفت که قرآن یک باشد و میدلنشین می

ساختار ادبی فصیح با بالغت است که برای 

را  شعر  دانش  و  ادبیات  باید  آن  شناخت 

تاری عام زمان نزول شناخت زیرا زبان گف

است. بعالوه دانش شعر به فهم و دریافت و 

می کمک  قرآن  در فهم  که  همانطور  و  کند 

بحث زبان شناسی گفتمان و روایت به صورت 

عام و زبان دینی به صورت خاص آمد علوم 

که هنر بخصوص دانش   –ای  و دانش میان رشته

است   آن  جزو  نیز  و    –شعر  تفسیر  برای 

 ت.تأویل الزم اس

و  مباحثات  در  که  بود  دلیل  همین  به 

مجادالت زمان نزول قرآن مشرکین پیامبر 

می کاهن  ساحر،  شاعر،  چون  را  نامیدند. 

این مفاهیم در میان عرب رواج داشته و  

می مشاهده  آنها  بین  ولی  شباهتی  کردند 

علت شگفتی نه فقط نظم مسجمع قرآن بلکه 

بازخوانی مفاهیم قبلی در گفتمان جدید  

د که سران مشرکین بعلت در خطر دیدن  بو

می مخالفت  آن  با  سلطه  کردند. نظام 

توحید با گفتمان   –درحقیقت دو نظام شرک  

ادبی قوی وجود داشت و مخالفت قرآن با  

است.   بوده  ایدئولوژیک  دید  از  شعر 

مخالفان باشاعر خواندن پیامبر قصد نفی  
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آنرا  بعالوه  و  داشته  را  جدید  مفاهیم 

سایر   میمانند  کلیت  شعرا  تا  دانستند 

و  نواندیشی  و  داده  جلوه  عادی  آنرا 

 شوندگی آنرا منکر شوند. 

رواج شعر در اعراب آنقدر وسیع بوده  

رقابت  به  شعر  صورت  به  گفتمانها  که 

پرداختند و رزم آنها شعر گونه بوده و می

 شد.یافت برتر میشعری که گفتمان غالب می

وا قرآن  گفتمان  بین  رقابت  عراب همین 

وجود داشت و قرآن به سبک و روش اعراب 

گفت اگر خواند و میآنها را به رقابت می

توانید مثل آن بیاورید و برای بیان می

ناتوانی آنها آوردن مثل آنرا تا یک سوره 

 و آیه تنزل داد.

را  جدید  مفاهیم  و  معانی  قرآن  چون 

و  آورده  اعراب  زبان  قالب  در  عمدتًا 

زخوانی کرده بود سعی مفاهیم موجود را با

میان  مشرکان  با  شعری  مجادله  در  داشت 

شعر و سحرکاهنان با وحی پیامبر تفاوت 

بگذارد و به همین دلیل شعر آنها را نفی 

کرد. و میان شعر مؤمن و کافر فرق قائل می

 شد. می

در سوره شعرا به فرهنگ و کسب و کاری 

شده برخورد شده است و بیشتر که باشعر می

د ایدئولوژیک بوده است تا اینکه  برخور

 شعر را نفی کند. 
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پس از اسالم شعر خاموش نشد و از بین 

نرفت و در میان ادبا و عرفا رواج پیدا 

کرده بود که خود نشانه از ضرورت آن است. 

دیدگاه سنتی فقهای دینی باعث نفی شعر 

شده است در حالیکه نظم مسجع در ساختار 

شناخت دانش    قرآن وجود دارد. بنابراین

و  فهم  ملزومات  از  سخن  قواعد  و  شعری 

آمد  دریافت متون است. همانطور که قبالً 

جهت تأویل باید بتوان از متن عبور کرد 

محیطی   – و به عمق گفتار رفت و در زیست  

 که گفتار شکل گرفته است آنرا تأویل کرد.

 دین و مجسمه سازی -3

همانطور که در پیدایش زبان ونحو شکل 

اسطوره و  سنبل  انسان گیری  آمد  سازی 

معانی و مفاهیم خود رابه صورت نماد و  

آورد. تا برد، ماندگاری و تصویر در می 

تری را ایجاد نماید. ادیان  بیان گسترده

نبوده مستثنی  قاعده  این  از  و نیز  اند 

را   نمادین  سنبلهای  و  شمایل  تصاویر، 

می بکار  دینی  معانی  اند. بردهبرای 

ادیان    یهودیت، در  اسالم  و  مسیحیت 

این  ادیان  سایر  و  بودیسم  و  ابراهیمی 

 اند.روش را به صورت گسترده بکار برده

بت  یا  تندیس  ساختن  دالیل  از  یکی 

سازی و تجسم نحوه درک خدا به عنوان تصویر

نماد یادآوری است. اگر چه مجسمه سازی 
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مرسوم نبوده است ولی بت تراشی و تندیس 

ها یا و جدال اسالم با بترواج داشته است  

شرک داشته است   –پرستش بت ماهیت توحید  

سازی را به تبع از ولی علمای سنتی مجسمه

ها توسط ابراهیم و  ها و شکست بتنفی بت

کرده تحریم  و  نفی  اسالم محمد  و  اند. 

در   حال  زمان  در  نیز  بنیادگرایانه 

فتوحیات جدید در اولین فرصت به تخریب 

و  تاریخی  میمجسمه  آثار  در  ها  پردازند 

ها و شکستن آنها به منزله که نفی بت صورتی

مجادله دو گفتمان ایدئولوژیک روز بوده  

توان با همه انواع هنر مقابله است و نمی

 کرد.

در دنیای عرب محمد عبده به این موضوع 

ها پرداخت و در مصر و کشورهای عربی فرصت

 سازی گشوده شد. برای مجسمه

 وسيقی و آوازدین، م-4

در زمان نزول قرآن اعراب از موسیقی 

شناختند و برای ترتیل قرآن فقط دف را می

می استفاده  تغنیم  قواعد  کردند. از 

می سعی  مرور  به  قرآن  با قاریان  کردند 

های قواعد ترتیل و تجوید قرآن را به سبک

متفاوت قرائت کنند و باب ابداع در این 

 .مورد بسیار گسترده شده است

رفع  برای  قدیم  دوران  از  انسانها 

شوند و با ابزار تنهایی به دور هم جمع می 
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به  منطقه  هر  متناسب  و  موجود  ادوات  و 

تولید صدا یا موسیقی و رقصهای دسته جمعی 

پرداختند و اساسًا هنر با موسیقی یا می

شعر از ملزومات زندگی انسان بوده است و 

خو دوران  متناسب  آنها  از  نیز  د ادیان 

اند ولی باید در نظر داشت که بهره جسته

نوع استفاده ادیان حالت بیان، تبلیغ و 

نفسه  فی  و  است.  بوده  گذاری  تأثیر 

 اند.مخالفتی با ماهیت آن نداشته

بکارگیری  نحوه  به  بیشتر  دینی  فقهای 

اند و لذا کلیت و اصل آن و  آن نظر داشته

نفی  بهره نیز  را  آن  مسئوالنه  گیری 

 اند.کرده

 سازی دین و تصویر-5

ها جهت انتقال مفاهیم به اگرچه انسان

میتصویر روی  به  سازی  نقاشی  ولی  آورند 

معنای خاص آن در زمان اسالم مطرح نبوده 

است ولی قرآن پیامبر که زبان دینی خاص 

روایت و  انتزاعی، دارد  مفاهیم  است  گر 

شناختی و دریافتی او را به صورتی زیبا 

رده و ابعاد متفاوت طبیعت  پردازی کتصویر

 و انسان را در سخن به تصویر کشیده است.

حاالت نفسانی، خیالی، رویائی وقایع و 

در  داستان دریافت  و  فهم  تاریخی،  های 

گری و بیان معانی در قرآن به صورت روایت

تصویر پردازی نقش بسیار فعال نقش داشته 
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های قرآن ها و روایتاست و خواندن داستان

ها را به  نقاشی نمایش تصاویر صحنهحالت  

کشد و زیبائی زبان نظم مسجع به تصویر می

 آفریند.خاص خود را می

 دین و معماری -6

معماری در دنیای کنونی که با فلسفه، 

رابطه    -زیست هرمنوتیکی  انسان  و  محیط 

عمیقی دارد در ادیان به صورت معماری در 

ساختمان معابد، کلیساها و مساجد تجلی  

 فته است.یا

های رنگی در  تلفیق رنگ و انواع شیشه

ها موسیقی و  ساختمان کلیساها و نواختن

آواز خاص حاکی از تلفیق نور و صدا برای 

 ایجاد حالت خاص در انسان را دارد.

های مذهبی از طراحی و معماری ساختمان

نظر  به  که  است  برخوردار  عمیقی  اجرای 

رسد کلیه دانش و امکانات زمان خود را می

که متداول بوده است برای ایجاد نماد و 

است.  برده  بکار  دین  ترویج  برای  محلی 

مقابر رهبران و بزرگان دینی نیز به بعد 

ن تواهای مجلل نمانده است میاز معماری

و  مردم  ثروت  بکارگیری  در  ادیان  گفت 

حاکمان برای احداث مکانها برای ترویج  

 اند. گفتمان خود اهتمام زیادی کرده

 دین و هنر-7

به چه  با اگر  هنر  ادیان  در  کلی  طور 

و جلوه معماری  تصویری،  زبانی،  های 
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موسیقی بکار گرفته شده است ولی در اسالم 

با آن فقهای سنتی با حالت نفی و تحریم  

 اند.برخورد کرده

ها است و هنر بیان هارمونی جهان آگاهی

برد قالب هنرمند وقتی به عمق معنا پی می

بیند و بیان در سخن را تنگ و محدود می

با زبان نظم و به صورت استعاره و اسطوره 

دهد تا خود آنرا  به بیرون و فوران می

را رها و آزاد سازد. هنر افقهای جدید و 

دهد. گشاید و آزادی را تحقق میمینو را  

پیدا  نمود  هنر  صورت  به  خالقانه  آزادی 

گفتمانی می فضای  در  هنرمند  زیرا  کند 

دریافت عمیقرایج  و  جامع  پیدا  های  تری 

ها را کند و قصد دارد پندها و وابستگیمی

ماهیت  هنر  شود.  آزاد  و  بگسلد 

زیباشناختی و معرفتی دارد و بیان منظم، 

اس تصاویر  پیچیده  آن  رمزآلود  و  تعاره 

 کند. ای تولید میتازه

علمای دینی سنتی که معتقدند مردم باید 

فرامین دینی را از آنها دریافت و اجرا 

کنند مخالف آزادی هستند و خصلت هنر چون 

آزادی بخش است همواره مورد مخالفت علما 

 قرار گرفته است. 

 زیبائی شناسی  -8

شوندگی در    محصول انسان و در فرآیند

محیط یک جهان آگاهی زیبا   -تعامل با زیست
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و  می ریتم  یک  دارای  آفرینش  آفریند. 

ها باعث  هارمونی زیبا است. دیدن زیبائی

لذت و سرخوشی و دوری یاس از انسان آگاه 

شود. این زیبائی شناسی دائمًا  هدفمند می

می زیبا نو  را  آنها  انسان  اگر  و  شود. 

افزاید. و  ها مییببنید همواره به زیبائ

هاست که ما پی در پی آنها را این زیبائی

می بازسازی  و  انسان  فهم  اگر  نمائیم. 

غصه  و  یاس  از  شود  زیبائی  دنیای  وارد 

زیبائی  توسعه  دنبال  به  همواره  و  خالص 

 رود.می

زیبا  فرم  و  قالب  زیبائی  معنای  درک 

آفریند و در یک حالت همه جانبه  نیز می

صورت شادی، بشارت و خبر انسانی آنرا به  

دهد. بیان شاعرانه به صورت نظم بروز می

زیبائی،  معانی  دریافت  از  حاکی  زیبا 

رسیدن به شادی و سرخوشی و دادن خبر آن 

 به صورت شعر است. 

 جدال ميان معرفت و هنر -9

و  رمز  هنرمندان  و  فیلسوفها  چه  اگر 

کنند ولی جدال میان رازها را آشکار می

قدمت طوالنی دارد. فالسفه در   معرفت و هنر

جستجوی حقیقت و بزرگ کردن این امر هستند 

ولی باید دانست که آنچه را انسان بزرگ 

جدال  به  و  شد  خواهد  جاودان  کند 

سازد شوندگی انجامد. آنچه حقیقت را میمی
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انسان است که در یک فرآیند تعاملی با  

 پردازد.محیط به خلق جهان می–زیست 

یری از جهان درگروه زیبائی ارزش هر تفس

آن تفسیر است و این یک هنر است و منظور 

بر  کشیدن  حجاب  از  پرهیز  "زیبائی"  از 

امور در حین اندیشه و تفسیر است بطوریکه 

امور حسی و ذهنی خود را آزادانه بیان  

کنند و این یک فضیلت است و محصول آن 

دارای هارمونی و زیبائی است. مخالفت با 

انی مبنای ورود جدال معرفت با اراده انس

 هنر است. 

در امور دینی باحجاب کشیدن بر بعضی  

امور و بزرگ کردن آنها مبادرت به جاودان 

پردازنند و لذا بر بسیاری کردن آنها می

شود و از انسان جدا نکات سرپوش نهاده می

میمی مقدس  و  نوعی شود  ذاتًا  این  و  شود 

 جدال با زیباشناسی و هنر است.

ای ذهنی است که به وسیله فهم انسان قوه

فهمد و مفاهیم سازی اشیاء و امور را می

کند و ذهن خود شیء یا موضوع را لمس نمی

فعالیت مطابقت لذا  مفهوم  با  ذهنی  های 

از می تصاویری  مفاهیم  با  انسان  و  کند 

آگاهی میجهان  ارائه  کلمات ها  دهد. 

 بیانگر مفاهیم و منشاء آن هستند و لذا

به  هنری  حالت  با  تفکر  و  ذهن  فرآیند 

پردازد بطوریکه ذهن با ایجاد  فعالیت می
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کردن   رابطه و برگزیدن تصاویر و برجسته

ها مهم محصول خود را با زبان برخی ویژگی

کند  نماد و تصویر به صورت سخن بیان می

خلق  زیبائی  و  است  هنری  فرآیند  یک  که 

وقتمی ذهن  انتزاعی  حرکت  ماهیت  ی  کند. 

نماید امری پیچیده و غریب  سازی میمفهوم

در   برگرفته  مفهوم  بررسی  زیباست.  ولی 

ذهنی،  تصاویر  با  قیاس  ارتباط،  اثر 

قوه   تمایزها،  تفکیک  و  شباهتها  تشخیص 

اندیشیدن و بازاندیشی یک مفهوم با یاری 

مفاهیم دیگر و خلق آثار جدید واقعًا امری 

از دور  به  ذهن  اگر  بنابراین   زیباست. 

بپردازد حجاب فعالیت  به  آزادانه  و  ها 

پردازد و این  زیباشناسانه به فعالیت می

 یک نگاه زیبا شناختی است.

های ذهنی که متأثر از مطلق ولی برداشت

کردن امور و برجسته کردن بعضی از آنها 

باشد و به عنوان فضیلت بخشی به آنها می

می وا  تقلید  به  را  ماهیت دیگران  دارد 

ن امور  زیبائی  بعضی  دادن  جلوه  دارد. 

مستقل از وجود و شوندگی انسان به منزله 

نفی اصالت انسانیت و قوه تفکر انتقادی 

کند. است و انسان را از آفریدن محروم می

انسان دارای یک واقعیت که همان اندیشه 

اوست  ابعاد  تمام  از  ساخته  بر  و  است 

باشد و هیچ شناختی بدون یک شناسنده می
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گوید اشیاء رد و انسان است که می وجود ندا

چه هستند و این در اثر محرکها و نیازها 

شود به دست که منجر به کنش و ارتباط می

حال می در  پی  در  پی  و  همواره  و  آید 

شوندگی است و واقعیت جهان اساسًا مبتنی 

برانسان است و لذا بشر باید بتواند بدون 

  تکیه به چیزی روی پای خود بایستد و این

 رسالت بزرگ هنرمندانه است. 

شوند و توسط صفات از کنشها استنتاج می

شوند. همه چیز مفاهیم به وصف کشیده می

در اثر روابط و برقراری نسبتها بوجود 

به می فقط  مفاهیم  به  دستیابی  و  آیند. 

انسان  بعدًا  و  است  امکانپذیر  نحو  این 

کند این مفاهیم امور عینی و واقعی فکر می

در حالیکه به دست خود او ساخته  هستند  

شده است. انسان یک شی را به وسیله برخی 

بخشد و یک جسم خاص های آن تعیین میویژگی

 ای از روابط است. در حقیقت مجموعه

انسان چیزی نیست جز مجموعه روابطی که 

در  که  است  استوار  برآن  شوندگی  و  شدن 

شود و در اثر تکرار به اثر کنش شروع می

 شود. تبدیل می عادات

های موجود در  هنر در واقع دیدن نسبت

تناسب دیدن  هرگونه  و  است  ها روابط 

می لذت  و  ماهیت سرخوشی  در  لذا  و  آورد 

نباید بین اندیشه و هنر جدالی باشد مگر 
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اینکه قصد محدود کردن روند اندیشه از 

 امر طبیعی خود باشیم.

 وحی -ض

 طرح موضوع-1

د از  قبالً  وحی  مورد  وحی در  شناخت  ید 

( با توجه به بحث مفهوم خدا، 33بحث شد )

جهان  در  گفتن  سخن  نحوه  و  دینی  زبان 

روشنآگاهی وحی  پدیده  اکنون  شده  ها  تر 

 است.

همانطور که اشاره شد تصور قرون وسطایی 

کج  اساسی  پایه  و  عامل  خدا  مفهوم  از 

این  تا  و  است  شده  مسلمانان  اندیشی 

ند مشکل تفسیر تصورها به روز و اصالح نشو

و تأویل امور دینی همچنان ادامه دارد. 

مشکل دیگر نحوه دریافت وحی است که در  

طرق  به  دینی  ادبیات  پیشینه  و  تاریخ 

ای به نزول معنا مختلف مطرح شده است. عده

و قالب از یک منبع به پیامبران اشاره  

رسد، دارند که نقش پیامبران به حداقل می

معنا  عده نزول  به  زبان ای  قالب  به  و 

ای که آوردن توسط پیامبران قائلند و عده

معنا و قالب و لفظ را اساسًا به پیامبران 

 دهند.نسبت می

در فضای دینی امروزه نظرات بشری بودن 

زبان قرآن که توسط محمد)ص( به زبان عربی 

برای معنای زندگی بیان شده و توسط سیوطی 
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ن  و سایرین نیز طرح شده است کمتر امکا

 بررسی در ایران را دارد.

توان گفت اینستکه با توجه به آنچه می

نحوه تصور مفهوم خدا و نحوه سخن گوئی  

افراد با نظام معناها متن باید به زبان 

بشری در آید تا قابل فهم باشد. به عبارت 

زبان  و  تأویل  راه  از  جز  انسان  دیگر 

جهان  نمی و  معناها  مفهوم  به  تواند 

 ( دست پیدا کند.ها )خداآگاهی

تصور غیر از این تنزل نقش پیامبران 

در  را  آنها  شخصیت  تکوین  و  بود  خواهد 

فرآیند وحی نفی خواهد کرد. متن از زبان 

طبیعی بشری تشکیل شده و برای تأویل آن 

نیز انسان محور خواهد بود. بعالوه ارسال 

امور به فراسو و اینکه افراد خاصی مانند 

می فقها  و  و تواعلما  تفسیر  آنرا  نند 

تأویل کنند صحیح نیست زیرا هر چه بشری 

های است تاریخی نیز هست و نیازمند بحث

و  )تفسیر  فهم  و  دریافت  است.  عقالنی 

ها که دارای زبان تأویل( از خصوصت انسان

گیرد و آنچه درباره مشترک هستند صورت می

های بشری و شود انگارهمفهوم خدا گفته می

 ست.های اودریافت

به  )وحی(  دریافت  کردن  محدود  بعالوه 

پیامبران با مفهوم "خاتمیت" به منزله  

ها عدم توسعه و گسترش دریافت و نقش انسان
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دریافت  و  نزول  صورتیکه  در  بود  خواهد 

همواره و در همه ابعاد و در همه امور 

 ادامه دارد.

نفی  مسئله  باستان  یونان  دوران  در 

رونق و  است  بوده  مطرح  و   الوهیت  عقل 

از  بحثی  که  بود  شده  باعث  عقالنیت 

پیامبران و نبوت رواج نداشته باشد ولی 

در  مهمی  نقش  پیامبران  عربی  مناطق  در 

داشته دینی  مناطق  زندگی  این  در  اند. 

در  شده  عمده  دریافت  و  وحی  انحصار 

ها و انسانها توانایی صورتیکه همه پدیده

دریافت را دارند. هر چه آئین و مراسم  

تر، تقلید و اطاعت فراگیرتر و ی محکمدین

شده است نقش قدرت علمای دینی بیشتر می 

شد و گرایش به پیامبران نیز عقل کمتر می

می فرابشری بیشتر  را  آنها  و  است  شده 

می ادبیات کردهتصوری  پیشیینه  در  اند. 

دینی فیلسوفان دینی اشاره به اتصال وحی 

و  خاص  حاالت  و  است  شده  دیده  عقل  به 

های وارسته دریافت در بسیاری از انسان

اسطوره زبان  در  است.  شده  ای مشاهده 

مفهوم و تصور خدا در رابطه انسان و خدا  

به صورت امور غیبی و فراسویی تجلی کرده 

گویان است و همواره صحبت از کاهنان و پیش

آورند بوده که از غیب برای مردم خبر می

را   مفاهیم  این  قرآن  البته  است. 
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ازخوانی کرده در مقابل کسانیکه پیامبر ب

گوید که خوانده است میرا شاعر و ساحر می

کاهنان با شیطان، شاعرا با جن و نبوت  

با فرشته وصل بوده است که در حقیقت قصد 

اشاره  بازخوانی  ماندگاری  به  داشته 

نماید. در رابطه با مسیحیت و پسر خدا  

بازخوانی  آنرا  قرآن  نیز  مسیح  خواندن 

رده است و آنرا کلمه هللا و مسیح را نیز  ک

که  است  کرده  مطرح  انسان  و  بشر  مانند 

قدرت دریافت دارد. بنابراین در تصور از 

مفهوم خدا همواره یک میانجی وجود داشته 

است که عمومًا از طریق عالمان دینی فهم 

شده و در اختیار مردم قرار و دریافت می

ریق واسطه گرفته است. اگر این فهم از طمی

مقدس   امر  دیگر  بنابراین  دارد  ضرورت 

نیست که مؤمنان به آن تسلیم شوند بلکه 

افراد باید خود به این تأویل دست یابند 

تا فرآیند رشد و شوندگی و آنها ایجاد  

(. هر دینی محصول دریافت بشر است 34شود)

و  است  قاعده  همین  مشمول  نیز  اسالم  و 

در جهان  فرآیند آن دریافت و سخن گویی  

زبان آگاهی در  آن  بیان  و  معناها  و  ها 

 بشری است.

زمان -2 در  آن  جایگاه  و  وحی  تبارشناسی 

 ظهور اسالم

برای بررسی وضعیت وحی در زمان بعثت 
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 پیامبر باید به دو نکته توجه کرد:

اریخی مفهوم و واژه  • ـت ه  زمیـن

ار  اریخی دـچ د ـت ه در روـن وحی ـک

 تغییر شده است.

ــان در  • ــعیت و جایگاه انسـ وضـ

 تاریخ اندیشه بشر 

انسانها هر چه به سمت رشد عقالنیت سیر 

به  کردهمی کاریزما  رهبری  حالت  از  اند 

جمعی، دستور به خرد و مشارکت جمعی، هویت 

ای و نظم به  جمعی به فردی زبان اسطوره

کرده میل  نثر  روشن  در  زبان  و  اند 

گاهی های قدیم به علت عدم وجود آدوران

ای آگاه و نخبه عمومی  و جمعی همواره عده

کردند و به  مسائل و مشکالت مردم را حل می 

پیدا   اجتماع  در  مهمی  جایگاه  مرور 

 کردند.

واژه وحی در قبل از ظهور اسالم کاربرد 

زیادی داشته است و بازیگرانی که درگیر 

اند را کاهن، شاعر، عراف، هاتف، آن بوده

نامیدند. وجود  ن میفرشته، قرین و مجنو

بازیگران فراوان در فرهنگ قبل از اسالم 

ای از افراد در رابطه  حاکی از نقش عده

با اقشار عام اجتماع بوده است. "کاهن" 

از مصدر که رفت و به معنای دریافت دانش 

معنای   به  "عراف"  است،  کائنات  از 
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شناسان، "هاتف" کسی است که به صدای آدم

و نامرئی بوده است و   گفتهمسموع سخن می

 باشد."قرین" به معنای همراه می

های کاهن و شاعر از همه در قرآن واژه

بیشتر بکار رفته و سرآمد بازیگران شعرا 

اند و دارای مقامی مانند پیامبران بوده

کردند بوده و شعر را حکمت و دانش تلقی می

زیرا زبان گفتار و نظم بسیار رواج داده 

 است.

بازیگران زبان سجع و نظم    نحوه بیان

بوده است و پیامبر اسالم نیز همین زمان 

را  او  دلیل  همین  به  و  برده  بکار  را 

 اند.خواندهکاهن، شاعر و یا مجنون می

باال  بسیار  اجتماع  در  کاهنان  جایگاه 

بوده است زیرا نه تنها به مردم آگاهی و 

دادند بلکه مقاوم قدرت نیز  بینی میپیش

کرده است و از ثروت فاده میاز آنها است

اند. پیشگوئی و تعبیر مند بودهخوبی بهره

خواب را شاهان و فرمان روایان به نزد  

اند. به علت جایگاه سحر و بردهکاهنان می

پیشگوئی مفاهیم طیره )فال بدزدن(، بارح  

و سانح )صیدی که از جانب راست یا چپ 

کالغ(، می و  )جغد  شوم  جانواران  آید(، 

ه، تفال، بخت، اقبال و غیره بسیار قرع

رواج داشته است و طلسم و سحر یک دانش 

 به شماری رفته است.
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های آرامی و سامی  واژه کاهن از زبان

به عبری و التین منتقل شده است. و به 

علت عدم رشد عقالنیت عمومی کاهنان نقش و 

اند. منزلت مهم و بالئی در اجتماع داشته

ه کاهن با ارتباط تصور این بوده است ک

واسطه با  ارتباط  و  غیب  عالم  هایی با 

نامیدند( مردم را از آن )آنرا تابع می 

می مطلع  یا جهان  بینی  پیش  با  کردند، 

مال پیش بر  را  پنهان  عالم  اخبار  گویی 

تعبیر می را  رویاها  و  خواب  یا  و  کنند 

 اند. کردهمی

در ادیان محل کاهنان محل خاصی نظیر  

بوده است اما به صورت عام   معبد و غیره

خاصی  محل  دارای  اسالم  از  قبل  کاهنان 

اند و وقتی به آنها وحی با الهام نبوده

شده آنرا برای مردم توسط نیروی خاصی می

کردند. در حقیقت اینها افراد  بازگو می

اند که مردم را با توجه به  آگاهی بوده

اند. هکردعدم آگاهی و جهالت راهنمایی می

هایی نظیر "جن، ه کاهنان را به واژهواسط

شیطان، ولی، رائی، قرین، تابع و صاحب" 

اند، یعنی بازیگر عالم غیب توسط  خوانده

میواسطه آگاه  را  هایی  اسرار  و  شدند 

 (.118اند )کردهگرفته به مردم منتقل می

زبان کاهنان نظم مسجع بوده است و همین 

زبان شده است و  نحوه گفتار مدام تکرار می
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قرآن نیز دارای همین ویژگی است. واژه 

"سجع کاهن" بسیار مطرح بوده است و سینه 

شده است و حالت به سینه حفظ و روایت می

مقدس پیدا کرده و به صورت یک گفتار در 

کرده و مبنائی برای جامعه عینیت پیدا می

نقش  بنابراین  هاست،  بود  داوری  و  حکم 

راز   خب  آوردن  صورت  به  غیب، کاهنان 

پیشگوئی ، خوانش امر سخن و حوادث طبیعی 

قبایل،  و  است  بوده  مطرح  و  مهم  بسیار 

خاص  توجه  آن  به  ادیان  و  حاکمان 

اند. شاعران نیز شعرشان به جهان  داشته

گفتند شاعر شد و میجن و شیطان مرتبط می

 گیرد.از آنها الهام می

در   شیطان  و  جن  واژه  و  شاعری  و  شعر 

اس از  قبل  داشته فرهنگ  رواج  بسیار  الم 

است. "جن" به معنای پنهان است و "جنت" 

نیز چون برای اعراب معلوم نبوده است به 

باشد. شیطان مسئول استراق همین معنا می

 سمع و انتقال آنها به کاهنان بوده است.

وجود  رابطه  جن  و  خدا  بین  قرآن  در 

و  هدایت  است،  آتش  از  او  )جنس(  دارد، 

ارای اختیار و مسئولیت پذیرد، د ضاللت می

 (119است، دارای جنسیت است.)

علت مهم شدن کاهنان و شاعران مسئله 

که  است  بوده  اعراب  دریافت  و  فهم  سطح 

وقتی اموری با گفتمان روز قابل توضیح 
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اند. بعضی  شدهنباشد به فراسو متوسل می

خواسته اوقات وقتی فردی امر مهمی را می 

و و  فراسو  به  آنرا  کند  نسبت مطرح  حی 

داده است و این امر بسیار معمول بوده می

است و حتی این حالت را برای صحابه بسیار 

 اند.ذکر کرده

در یونان بعلت رشد اندیشه و عقل موضوع 

پیامبری مطرح نبوده است ولی در مناطق 

وجود  بسیار  وحی  و  پیامبری  بحث  عربی 

داشته است و پیش از پیامبر نیز مدعیانی 

اند و زبان نظم  ه پیدا شدهدر این رابط

اند. عنصر مهم و مرتبط سجع گفتگو کرده 

میزان  نقش  مردم  و  وحی  بازیگران  بین 

 آگاهی بوده است.

گیرد و محیط شکل می  –گفتمان در زیست  

و  عینی  مرور  به  و  است  انسان  برساخته 

شود. گفتمان اجتماعی نهادینه نهادینه می

به  شده محصول باورهای تاریخی انسانها  

اسالم  از  قبل  تاریخ  در  است.  زبان  شکل 

هاتف، عراف،  شاعر،  کاهن،  فرشته، نقش 

قرین، جن، مجنون، غول، شیطان به عنوان 

واسطه به صورت تابع، صاحب ، قرین، ولی، 

رائی، فرشته، جن و غیره و به صورت وحی 

و با زبان نظم آهنگی مسجع رواج داشته  

هور است و گفتمان روز اجماع بوده است. ظ

تواند بدون در نظرگیری فرهنگ و اسالم نمی
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گفتمان مسلط اجتماعی باشد وگرنه ذهنی و 

می با طرد  پیامبر  دلیل  همین  است  شده 

بکارگیری همین حاالت شرایط گفتمان و در  

جدید   بازیگر  عنوان  به  خود  نظرگیری 

)پیامبر( با نظم و آهنگ خاصی روایت از 

اطالع   وحی کرده و فهم دریافت خود را به

آور مردم رسانده است. در هر دوره پیام

می نوآوری  نیز  به  پیامبر  و  پرداخته 

بسیار از مفاهیم قبلی را بازخوانی کرده 

و در همان قالب گفتمانی روایت کرده است. 

 در همین راستا پیامبر جای کاهن، فرشته

جای شیطان، خدای واحد جای بت، وحی الهی 

قرآنی نظم  شیطانی،  وحی  نظم   جای  جای 

شعری، نیت جای احساس و الهام جای وسواس 

نشیند و مفاهیم تفکر، مشاهد، تذکر،  می

شود. بنابراین تقعل در آیات خدا خلق می 

تواند مستقل از شرایط گفتمانی قرآن نمی

و تاریخی پیش از خود روایت شود و لذا 

شرایط  در  باید  نیز  آن  تأویل  خوانش 

متن و  گیرد  صورت  خود  اسب گفتمانی 

های بعدی بازخوانی شود. به عبارت  دوران

حلقه بعثت  دوران  و دیگر  تجارب  از  ای 

روند   این  و  است  انسانی  دستآوردهای 

 همواره و پی در پی ادامه دارد.



 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم 

 روشهای شناخت قرآن  

 



 

 

 

 

 فصل اول

انواع کلی روش  

 تفسير
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تفاسیر قرآن در ایران به طور کلی حول 

 دو محور بوده است:

 ای و موضوعی واژهتفسير  -الف

واژه انتخاب  تقوی، با  نظیر  قرآن  های 

شفاعت، ایمان، عمل صالح به بررسی آیات 

آنها   ریشه  و  لغوی  معنای  مربوطه، 

 شده است.پرداخته می

می تفاسیر  مقدمهاین  جهت  تواند  ای 

کاربرد در سایر تفاسیر باشد ولی دو ضعف 

 عمده دارند:

ها روند تاریخی و در بررسی واژه -1

ها در هر دوران بررسی ناسب واژهت

نشده است. این متد که تبارشناسی 

نام دارد کاربرد واژه را در هر 

دوران و روند تاریخی آنرا بررسی 

تفاسیر می عمده  مثال  برای  کند. 

ای معنی تقوی را کنترل نفس واژه

کرده در بیان  مرور  به  ولی  اند 

عمیق معانی  تقوی  در قرآن  تری 

ها پیدا کرده اژهپیوند با سایر و

 است.

ها را در رابطه با بعضًا قرآن واژه -2



 انواع کلی روش –فصل اول   –بخش چهارم 

   301    تفسیر

 

ها به مرور بکار برده سایر واژه

های رحمت و نعمت به است. مثالً واژه

شده برده  بکار  زیاد  اند تنهایی 

سوره در  )ولی  حوامیم  ( 120های 

شود این وقتی روند توسعه مطرح می

ها در کنار رزق، قدر و مشی واژه

گیرد و به میزان توسعه و میقرار  

یک  صورت  به  انسان  توانایی  سبک 

زندگی  یک  ایجاد  جهت  مجموعه 

رود که در متعادل و سالم بکار می

بوجود  مجادله  اینصورت  غیر 

 آید.می

واژه آماری  بررسی  )البته  نیز  121ها   )

صورت گرفته است و از نظر تاریخی مشخصات 

  آماری بسیار خوبی ارائه شده است و به 

می واژهنحوی  تفسیر  آن توان  از  را  ای 

تواند مبنای بسیار دریافت. این بررسی می

 خوبی برای هرگونه بررسی قرآن باشد.

 ای تفسير سوره-ب

ای در ایران بسیار متداول تفسیر سوره

های زیادی انجام بوده است هر چند مجموعه

ای کامل قرآن بعلت نشده است. تفسر سوره
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برد بسیار ی انسانی میاینکه دقت و نیرو

 باشد. پر زحمت می

در این گونه تفاسیر معموالً پس از بررسی 

ها به معانی لغوی و ریشه ادبیاتی واژه 

تفسیر پرداخته شده است و معموالً از منابع 

روایات بسیار استفاده شده است. سبک و 

یکسان است   سیاق اینگونه تفاسیر معموالً 

بر میزان  و  عمق  نظر  از  تفاوت ولی  رسی 

روش   به  معموالً  تفاسیر  اینگونه  دارند. 

و   تأویل  بکارگیری  و  هستند  سنتی 

کم   آنها  در  شرایط  متناسب  بازخوانی 

 شود. مشاهده می



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 

انواع تفسير در  

 ایران
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چند توان بهتفاسیر اخیر در ایران را می

 بندی کرد:دسته کلی در زیر تقسیم

 تفسير سنتی  –الف 

 تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی  -1

حسین  -2 محمد  المیزان،  تفسیر 

 طباطبائی

 تفسير علمی-ب

 مهدی بازرگان-1

 تفسير علمی معرفتی-ج

نظم  -1 مجموعه  بازرگان،  عبدالعلی 

 قرآن، کتب و نوارهای فراوان

 تفسير علمی انقالبی معرفتی-د

 پرتوی از قرآن، محمود طالقانی -1

 تفسير انقالبی -ه

 مجاهدین خلق ایران -1

 گروه فرقان -2

 نشر مستضعفین -3

لی بندی بسیار مختصر و کالبته این تقسیم

 است و صرفًا جهت ارائه یک دید کلی است.



 

 

 

 

 

 فصل سوم 

علوم قرآنی در  

 ایران 
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انقالب به صورت علوم قرآنی در قبل از  

مختلف کار شده است ولی حجم زیادی نداشته 

و عمومًا کارگشا جهت بازخوانی متن قرآن 

نیستند و عمدتًا به اصول نزول، محکم و  

متشابه، نسخ، تاویل، عام و خاص، مجمل و 

اند مبین، تفسیر و تاویل و غیره پرداخته

آوری مصحف را و یا تاریخ قرآن ونحوه جمع

های ند ولی هیچکدام به دانشابیان کرده

رشته نظیر  میان  مدرن  و  جدید  ای 

گفتمان، زبان روایت،  ارتباط،  شناسی، 

سوژه  عنوان  به  انسان  هرمنوتیک، 

اند و لذا تغییر بنیادین انجام نپرداخته

 اند.نداده

قبل از ورود به متون مطالعه و تحقیق 

علوم قرآنی بسیار ارزنده و مهم است و  

ت برداشت و تاویل باز نگاه افق دید را جه

دارد. بعد از انقالب دو تغییر در علوم می

 قرآنی بوجود آمده است:

برداشت و تفسیر قرآن در انحصار  -1

 حوزه نمانده است

نظیر  -2 قرآنی  علوم  گسترده  ترویج 

قرائت، تالوت، حفظ، نشر کتب مختلف 

در  قرآن  آموزش  قرآن،  مورد  در 

و  نهادها  ایجاد  مدارس، 

جلسات   هایسازمان ارائه  قرآنی، 
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های تصویری تفسیر قرآن در رسانه

(، توسعه علوم قرآنی و جستجو 122)

ها توسط کامپیوتری کردن در واژه

 های قرآنی آیات و سوه

ولی آنچه مهم است قرآن و علوم قرآنی 

هنوز بعنوان یک کتاب مرجع قابل تدریس 

و  تأویل  و  است  نشده  وارد  حوزه  در 

با   روز  به  شرایط برداشت  به  توجه 

صورت  مسائل  با  دینی  حکومت  روزمره 

 نگرفته است. 

بازخوانی  به  بیشتر  دینی  روشنفکران 

مسائل روزمره و حل تناقضات آنها با  

اند و به علت عدم ورود قرآن پرداخته

ای جهت قرائت متون به علوم میان رشته

بوده تناقض  حل  حالت  در  اند. همواره 

دن خرافات البته طرح مسائل جدید، زدو

و تقدس مآبی و تالش جهت سازگار کردن 

کرده  پیدا  رواج  روز  مسائل  با  قرآن 

است ولی حجم بررسی علوم مدرن قرآنی 

دنیا  در  مدرن  و  روز  شرایط  متناسب 

مجموعه کار  و  است  نادر  و بسیار  ای 

( کار 123شود )سیتماتیک کمتر یافت می

مدرن و سیستماتیک با توجه به گستردگی 

از به یک تیم ورزیده در علوم علوم نی

ای و آشنایی باعلوم قرآنی و میان رشته
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 قرآن دارد.



 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم 

 علوم قرآن در غرب 
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اواسط قرن  مطالعات قرآنی در غرب در  

دوره  19 طور وارد  به  که  شد  جدیدی  ی 

مالحظات  از  دور  به  و  مدرن  و  آکادمیک 

این   وارد  محققانه  نگاه  حفظ  کلیساو 

موضوع شدند. اینکه نتایج محققان غربی  

را  ندارند  اسالم  با  ایمان  و  باور  که 

جدی  بحث  یک  کرد  ارزیابی  باید  چگونه 

جداگانه است هر چند این سوال در مورد  

سایر محق مورد  در  تحقیق  و  مسلمان  قان 

ادیان نیز قابل طرح است ولی در این مورد 

دیدگاه و  ندارد  وجود  واحدی  های نظر 

ای از این بسیار متنوعی وجود دارد. پاره

 نظرات به شرح زیر است.

 (124پذیرش توسط پیروان آن دین ) -1

 (125داشتن ویژگی انصاف و آگاهی ) -2

ظر تقاضا از خاورشناسان با در ن -3

گرفتن جنبه ایمانی قرآن و توجه 

مسلمان  نزد  آن  دینی  جایگاه  به 

(126) 

افراد مؤمن واقعی که به یک دین  -4

الزامًا  دارند  باور  وحدانی 

توانند مدعی مورخ بودن آن دین نمی

 (.127را نیز داشته باشند )

بیشتر   19روند مطالعات قرآن در قرن  
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روش اثبات گرایانه، فیلولوژیک و متن 

های حوزه  20بوده است. و در قرن    محور

شناسی تاریخی شناسی تاریخی، انسانروان

بکار  را  اجتماعی  شناسی  ونشانه 

ای نظیر گرفتند. ورود علوم میان رشته

انسان مدرن،  شناسی، هرمنوتیک 

فیلولوژی، ساختار ارتباطات، تئوریهای 

به  غیره  و  شناسی  روایت  در  گفتمان 

العه متون شناخت متن به طور عام و مط

تحقیقات  گسترش  ایجاد  باعث  ادیان 

 آکادمیک شده است.

قرن   قرن    19مطالعات  اول  نیمه   20و 

و  قرآن  ارتباط  امور  در  مثال  برای 

( یهودی  قرآن 129منابع  تاریخ   ،)

قرآن 126) تدوین  و  نزول  تاریخ   ،)

واژه130)  ،)( قرآن  گرایشات 131های   )

( در 134تفسیری  است.  بوده  غیره  و   )

قرن   دوم  شکوفایی   20نیمه  دوران 

لوم مطالعات قرآنی در غرب آغاز شد و ع

شناسی، جامعه شناسی، ای مردممیان رشته

هرمنوتیک  با  ادبی  نقد  و  پژوهی  دین 

مدرن و انسان به عنوان سوژه اثری شگرف 

آثار  گذاشت.  قرآنی  علوم  فهم  در 

مفاهیم مفهوم بررسی  قرآن،  شناسی 

اخالقی، حقوقی، اعتقادی، وجودشناختی و 

 (.133معادشناختی رواج یافت )
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مطالعات  ویژگی بطور های  غرب  قرآنی 

 خالصه عبارتند از: 

های ها و باورشود که انگیزهسعی می -1

 اعتقادی رادخالت ندهند.

مطالعات آکادمیک و پژوهشی بوده  -2

نیز،  آن  ارزیابی  در  و  است 

دینی  امور  نه  پژوهشی  معیارهای 

 گیرد. صورت می

تک  -3 حالت  غرب  در  قرآنی  مطالعات 

روش علیرغم  و  ندارد  و صدایی  ها 

ت متفاوت در معرض ارزیابی تحقیقا

مطالعات  اما  دارند  قرار  نقد  و 

کم  با  ابتدا  در  غرب  در  قرآنی 

شد  روبرو  سنتی  مسلمانان  توجهی 

قرن   اواخر  از  حالت   20ولی  این 

تغییر کرد و با ورود دانشجویان 

و محققان مسلمان به کشورهای غربی 

این  در  آنها  استقرار  بعضًا  و 

ب آنان  آشنایی  زمینه  ا کشورها 

پژوهشها و همکاری با محققان غیر 

در  تنها  نه  شد.  فراهم  مسلمان 

زمینه  در  بلکه  پژوهش  و  تحقیق 
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تدریس علوم اسالمی هر دو گروه به 

رشته این  در  مشغول تدریس  ها 

هستند. ولی سهم ایران در مقایسه 

با مسلمانان سایر کشورها در این 

مورد چندان قابل توجه نیست و حتی 

بی در مورد علوم آثار محققان غر

و  ترجمه  کمتر  ایران  در  قرآنی 

علوم  ایران  در  است.  شده  تدریس 

ای به صورت اساسی وارد میان رشته

مطالعات قرآنی نشده است و بیشتر 

نگرش ترویجی، تبلیغی و مدافعانه 

نگرش  غرب  در  حالیکه  در  دارد 

آکادمیک، پژوهشی و نقادانه حاکم 

 است. 

قرآنی   مطالعات  حوزه  ایران البته  در 

در دو دهه اخیر رشد زیادی کرده است ولی 

بعلت فضای دینی مسلط در ایران به سمت  

گرایانه میل  علوم مدرن با محدویت انسان

 نکرده است.



 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

روش شناسی تفسير  

 متون 
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 مقدمه  -الف

متنی  نوشتار  به  بیانی  گفتار  وقتی 

می مسائل تبدیل  مهمترین  از  یکی  شود 

به روش آن  در  که  است  متن  تفسیر  شناسی 

مواردی مانند مؤلف، محتوا، روش انتقال 

و مفسر ربط دارد. وقتی شرایط فرهنگی، 

زیست انگیزه  -اجتماعی،  ها، محیطی، 

کنش فعالیتمحرکها،  و  شخصیتها  ها، ها، 

رسو و  استعارهآداب  سنبلم،  و  و ها  ها 

شرایط تاریخی و بسیاری از عوامل دیگر 

شوند تفسیر متن را  در فهم متن وارد می

 کند . تر میپیچیده

تواند بعالوه مفسر نیز در تفسیر معنا می

تفسیر  در  یا  و  بسازد  جدید  معانی 

تفسیر استعاره از  غیر  به  سنبلها  و  ها 

 .سازی نیز دست بزندمعنا به مفهوم

در  ومورخین  فیلسوفان  رابطه  این  در 

اند ولی  رشته "تاریخ اندیشه" پژوهش کرده

در ایران به غیر از کتب سنتی تفسیر و 

علوم قرآنی کتب وزینی در مورد روش شناسی 

شود و مقدار ترجمه تفسیر متون دیده نمی

 باشد. نیز قابل مالحظه نمی

 طرح موضوع  -ب

جود دارد در بررسی متون قدیمی دو روش و

توان به شرح زیر که دوسر دامنه آنرا می

 بندی کرد:طبقه

و  -1 ذهن  به  اصالت  با  متن  بررسی 

 اندیشه 

زیست   -2 به  اصالت  با  متن   – بررسی 

 محیط 
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به عبارت دیگر یکی متن را صرفًا با در 

گیری درون )اندیشه و بررسی ذهنی( و نظر

گیری بیرون )زیست دیگری صرفًا با در نظر

کند. در بررسی ررسی و تحلیل میمحیط( ب  –

شود مفسر تمایل به ذهنی که متن عهده می

میاسطوره پیدا  وجهان  سازی  نگاه  و  کند 

دهد و یا اگر خود را به مطلب تعمیم می

بخشد و متن را نامنظم ببیند آنرا نظم می

شود و قصد در نهایت معنای متن دگرگون می

می رنگ  کم  نویسنده  یا  شود. گوینده 

سندگان در فرآیند ذهنی شناخت خود به نوی

پردازند و از شرایط موضوع دور انتزاع می

 شوند.می

از طرف دیگر وقتی شرایط بیرونی و زیست 

گیرد مفسر متن را محیط محور قرار می  –

 شود. بیند و قصد مؤلف محو میکمرنگ می

لذا به منظور درک و فهم معنا فرضیاتی 

ی درپی را با شود که جستجوهای پمطرح می

تقلیل موضوع یا به متن یا به شرایط یا 

کند که به نظر خروج از هر یک واگذار می

 آید.درست نمی

 – لذا بایدبه سمت مشارکت متن بازیست  

محیط رفت و سعی شود کلیه مسائل ذیربط  

در فهم و دریافت متن در بررسی و تحلیل 

 ملحوظ شود. 

 در روش مدرن در نظرگیری فلسفه زبانی

شود و همانطور که قبالً آمد و سخن مطرح می 

جهان به صورت   –گیری زبان در زیست  در شکل

و بازی گفتاری  "فعل  اثر  در  زبانی  های 

کنش و  دارند  نقش  با کنش"  رابطه  در  ها 

محیط   –ها به صورت جمعی در زیست  شخصیت
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می بین شکل  و  جمعی  امر  یک  زبان  گیرد. 

ن یا متن االذهانی است و در تولید گفتما

کلیه امور جمعی و اجتماعی نقش دارند و 

لذا قصد در گفتار یا نوشتار در یک زیست 

در    – متن  و  دارد  قرار  اجتماعی  محیط 

 شود. محیط تولید می  –رابطه با این زیست  

دورنی  وجوه  از  یکی  مشارکت  صرف  پس 

محیط(   – )اندیشه و ذهن( و بیرونی )زیست  

ا به صورت همد نظر نیست بلکه تعامل کنش

جمعی و در اجتماع به صورت بازیهای زبانی 

انسان بین  تعامالت  ماتریسی  شبکه  ها یا 

می دارد.  صورت  زیادی  پیچیدگی  که  گیرد 

یا  اظهار  یک  بیان  صرفًا  متن  بنابراین 

ها و جمالت نیست بلکه یک بازی تکرار واژه

آمده  در  نوشته  صورت  به  که  است  زبانی 

 است.

جمله نوع  هر  میایعنی  بیان  که  شود ی 

ها بیانگر نوعی کار و رفتار است و واژه

حاکی از انجام کار و کنش هستند و صرفًا 

نمی دست  توصیف  دیگر به  عبارت  به  زنند 

قصد و عمل در هم تنییده است و اعمال 

 جدای از نیات، انگیزه و قصد نیستند.

اندیشه  و  متن  ترکیبی  روش  این  در 

تاریخمی متن  که  فهمید  اثر توان  یک  ی 

محیط زبانی    - زبانی است که در یک زیست

ای از معنا شکل گرفته است و دارای شبکه

 است. 

این شبکه معنایی یک امر فردی و خصوصی 

نیست بلکه جمعی و بین االذهانی است یعنی 

قابل  که  جمعی  مشترکات  بر  مبتنی  باید 

فهم برای همگان باشد و بین مؤلف و مفسر 

 تجربه برقرار نماید. نسبتی از نظر فهم و  
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لذا در تفسیر متن باید از قواعد عام 

نحو و معنا شناسی عبور کرد و به سطح 

به  مدرن  روش  در  رسید.  شناختی  زبان 

اثر  در  و  روزمره  زبان  در  که  معنایی 

شود باید توجه  گفتمان اجتماعی ایجاد می

 داشت.

به  فیلسوفان  شناسانه  زبان  نگرش  و 

شگروه تقسیم  مختلف  بعضی  دههای  که  اند 

جنبه ساختارگرایانه و بعضی به ظرفیتهای 

جدید  معنای  تولید  و  خالقیت  برای  زبان 

 تاکید دارند.

شناسی تفسیر متون نکته دیگر که در روش

باید در نظر داشت تحلیل نقادانه است. 

به  متون  تحلیل  در  نقاد  عقل  بکارگیری 

معنای اینستکه متن را فراسویی و مقدس 

فت تا بتوان آزادانه و بدون در نظر نگر

تأویل  و  بازخوانی  آنرا  توجیه  و  تعصب 

 (.166کرد )

می خالصه  بطور  پایان  در در  گفت  توان 

های زیر  شناسی تفسیر متون باید ویژگیروش

 را مد نظر قرار داد:

انگارد و اندیشه را فراسویی نمی -1

زیست   آن  ملحوظ   – در  را  محیط 

 کند می

را در نظر زمینه زبان شناختی متن   -2

 گیردمی

معنا در فرآیند زبان و سخن شکل  -3

گیرد که شکل تاریخی دارد و در می

محیط و به صورت گفتمان شکل   -زیست

 گیردمی
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زبان یک امر جمعی و بین االذهانی  -4

 است

زبان در اثر کنش و به صورت جمعی  -5

 گیردمحیط شکل می –در زیست 

تکرار  -6 یا  اظهار  یک  بیان  زبان 

جمالت نیست بلکه یک بازی ها و  واژه

 زبانی است

براساس  -7 باید  معنا  فهم  و  درک 

قراردادهای جمعی و مشترکات آنها 

باشد و بین مؤلف و مفسر نسبتی از 

تا  نماید  برقرار  تجربه  و  فهم 

 قابل فهم باشد

 

 



 

 

 فصل ششم 

های کاربرد روش 

دیرینه شناسی و 

تبارشناسی در 

 شناخت قرآن 
  



های دیرینه شناسی کاربرد روش –فصل ششم  

   321  ...و تبارشناسی

 

 مقدمه-الف

قرائت متون به خصوص متون مقدس نیاز  

به در نظرگیری عوامل مؤثر در شناخت و  

مؤلف   تاریخ   –شرایط  فرآیند  در  مفسر 

دارد. قرائت متون باید به نحوی باشد که 

نتایج دستآوردهای انسانی در همه ادوار  

را به منظور فهم معنا و بازخوانی آن در  

قرائت    زمان حال را بکار گیرد. در این 

زبان، مجموعه دستور  قواعد  از  ای 

نظام ساختار نشانهارتباطات،  سازی 

 گری و تحلیل گفتمان نقش دارد. روایت

قاعده جملهنظام  در  دستور مندی  ها 

ها، منطق و در احکام روابط زبان، قضیه

گفتمانی است. تقلیل قرائت از متون به 

دستور زبان بسیار ابتدائی و سطحی نگری 

تجربه نشان داده است که قرائتهای است و  

سنتی مبتنی بر دستور زبان تاکنون موفق 

به فهم عمیق معنا و بازخوانی پی در پی 

 متون موفق نبوده است.

الذکر توجه به روند عالوه بر مطالب فوق

سامانه دانائی در ادوار ما قبل کالسیک، 

فهم  در  بسزائی  نقش  پساکالسیک  و  کالسیک 

 دارد.معنای متون 

پسا  سپس  و  گرائی  ساختار  دوران  در 

شناسی ساختگرایی روشهای نگرش از دیرینه

تبار انسان  به  جایگاه  و  گرایش  شناسی 

مدرن هرمنوتیکی اهمیت بسزائی پیدا کرده  

نظر در  که  در است.  مهمی  نقش  آن  گیری 

 های متون دارد.قرائت

شود ابتدا به طور در این قسمت سعی می

موارد   به  کاربرد خالصه  به  سپس  و  فوق 
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دیرینه در روشهای  تبارشناسی  و  شناسی 

 قرآن پرداخته شود. 

 سامانه دانایی -ب

 ماقبل کالسيک-1

در جریان   17این دوره تا اواسط قرن  

بوده است و عصر نوزائی نیز نامیده شده 

همسانی،  به  دانایی  سامانه  است. 

سازی، این همانی، نظام یک بعدی  مشابهت

از نظر روش بیشتر به صورت   سازی ونشانه

 تمثیل بوده است.

راه شناخت آیت و نشانه و عبور از تکثر 

شناسی عدم  به وحدت بوده است و در زبان

پیوند   خواندنی،  و  دیدنی  بین  امتیاز 

ها به صورت مشابهت سازی امور بین پدیده

 و تقابل ساحت تجربی و استعالئی بوده است. 

یخ مطرح از نظر تاریخ طبیعی تنها تار

بوده و از نظر مبادله و ثروت ارزش پول 

 براساس فلزات گرانبها استوار بوده است. 

شود انسان از آغازگاه پیدایش خارج می

و خود را در برابر محدودیتی گذرناپذیر 

 بیند.می

 دوران کالسيک-2

از   دوره  پایان   1660این  به  و  شروع 

رسد. سامانه دانایی اصل تمیز می  18قرن  

تفک انفراد، و  مغایرت،  مبانیت،  یک، 

تنافر و شروع جدایی تاریخ و علم بود.  

عین و زبان   -عصر بازنمایی دوبعدی ذهن

 تصویری است.

شناسی دستور زبان، نمودار در بعد زبان

ابزار  بازنمایی،  ابزار  ذهنی،  صورت 

انتزاعی،  بازنمایی  اندیشه،  تحلیل 

همنوائی زبان و معنا، زبان عامل ایجاد 
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در اندیشه، مبتدا و خبر، پیوند   سامان

در  فعل  نشانه  زمان،  در  بودن  و  هستی 

 گفتمان و رواج تفسیر و تأویل بوده است.

مطالعه  شامل  طبیعی  تاریخ  نظر  از 

بیرونی طبیعت، بازنمایی موجودات طبیعی 

ها و تحلیل بندیها و طبقهدر چارچوب جدول

یافتن   روش،  و  نظام  بکارگیری  آنها، 

ها جهت بررسی عوامل و نمونه  موارد مشابه

ها و تکرار آنها در ثابت، تمایز اختالف

ساختار و پیدایش نظریه تکاملی طبیعت و 

 تداوم آن بوده است. 

شناسی به مطالعه در روش  از نظر زیست

مبنای پدیده زیست  ارگانیکی،  بررسی  ها، 

تفکیک، زمان به مفهوم مقوله استعالیی در 

ب از  )دوری  کارکرد  ازنمایی( کنار 

 پرداخته شده است. 

مقوله نظام  روش  نظر  تحلیل از  بندی، 

علم  تحلیل  و  تکوینی  و  تقویمی  انتظام 

ها برابریها مورد توجه بوده است و پدیده

از نگاه مقوالت اسمی به مکانمندی ساختار 

 ها گذار کرد.پدیده

و  نماد  پول  ثروت  و  مبادله  نظر  از 

ثروت    دار، سنجش نمایش قدرت، اوراق بها

ارزش    براساس بازنمایی و تصویر انتزاعی،

و پول مبنای تحلیل ثروت، تدوین نظریه 

پول برای تعیین ثروتهای گوناگون مد نظر 

 قرار گرفت.

 دوران نظام مدرن -3

سال   تا  دوره  داشته   1950این  ادامه 

است و از نظر سامانه دانایی انسان به  

معرفت مفهوم  عنوان  ظهور  و  مطرح  شناسی 
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باشد. این همانی و همسانی نسان نو" می"ا

روش  نظر  از  و  کرد  گذار  مغایرت  به 

 "تحلیل" به جای "تمثیل" نشست. 

به  ثابت  امور  و  مشابتها  از  گذر 

ناموزونی و  چالشها  از تفاوتها،  ها 

ویژگی این مهمترین  دانایی  سامانه  های 

 دوران است. 

زبان نظر  مطرح از  زبان  حاکمیت  شناسی 

فعل عامل زمان را وارد زبان است. مفهوم  

تبارشناسی  به  زبان  دستور  لذا  و  کرد 

ها گذار کرد. بعد تاریخی زبان مورد واژه

می قرار  چون توجه  نیز  زبان  و  گیرد 

گیرد. ارگانیسم زنده مورد تحویل قرار می

قرار   زبان  اساسی  عناصر  انسان  افعال 

آرزوها، می امیال،  در  ریشه  که  گیرند 

دارند. زبان را نباید   ها و ذهنانگیزه

در اشیای مورد ادراک فهم کرد بلکه باید 

در ذهینت سوژه دریافت و تغییرات زبانی 

را باید در بستر زمان یافت. ریشه زبان، 

پژوهش دوران، تاریخ تکوین، نقش فلسفه  

در زبان مورد توجه تبارشناس قرار گرفت. 

شناسی از نظر تاریخ طبیعی گذار به زیست

گرفت مالک    صورت  ارگانیکی  ساختار  و 

طبقه و  اصل  نامگذاری  گرفت.  قرار  بندی 

زیست و کارکرد مبنای تفکیک گرفت. مفهوم 

ای استعالیی در کنار زمان به مفهوم مقوله

 کارکرد طرح شد.

ثروت  تحلیل  مبادله  و  ثروت  نظر  از 

های کالسیک به اقتصاد سیاسی گذر کرد. بحث

استواری های سودآور،  ارزش اقتصادی، ارزش

بلکه  نقره  و  طال  بر  تنها  نه  ثروت 

طرح  اقتصاد،  آزادی  تولید،  برفراگرد 
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نظریه کار، مهارت نیروی کار و نسبت کار 

افزایش  تولیدی،  غیر  کار  به  تولیدی 

سرمایه،  انباشت  و  کار  تقسیم  ثروت، 

سرمایه، و  کار  زندگی،  و   مفهوم  بازار 

طرح قوانین تاریخ بر تحلیل تولید طرح 

 شد.

نظر نگرش به انسان جهشی شگرف رخ   از

داده و مفهوم انسان نو، گفتمان "کار، 

زبان و زندگی" به عنوان مقوله مهم سامان 

مدرن، فلسفه در قلمرو تاریخ، ساختارهای 

مفهوم  اسم،  جای  به  فعل  وار،  اندام 

کارکرد طرح و تبیین شدند و تاریخ دارای 

 عنصر زمان و شدن و شوندگی شد.

شناسی، اقتصاد ظهور زیست  در حقیقت با

سیاسی و تبارشناسی انسان نو زائیده شد 

فروپاشی  با  دارد.  برخویش  آگاهی  که 

بازنمایی، انسان مدرن هرمنوتیکی که هم  

است  شناخت  موضوع  هم  و  شناسانده  فاعل 

طرح شد و "خداوند معرفت" انسان نو را  

را  انسان  تناهی  و  کرانمندی  و  آفرید 

 شکوفا کرد.

ه شناسی، باستان شناسی و گذار دیرین  -ج

 به تبارشناسی 

در  بسزائی  نقش  شناخت  روشهای  توسعه 

قرائت متون دارد. تفکر ساختارگرائی و  

نحوه  اهمیت  و  پساساختارگرائی  سپس 

های کالسیک یابی و گذار آنها در دورانشکل

و مدرن بسیار مهم است. در این قسمت به 

دیرینهروش باستانهای  و شناسشناسی،  ی 

تبارنحوه به  انسان  گذار  طرح  و  شناسی 

پرداخته  خالصه  طور  به  هرمنوتیکی  مدرن 
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قرآن می بررسی  در  آن  از  بتوان  تا  شود 

 گرفت.بهره

 شناسی دیرینه-1

در این روش فهم بر متن متمرکز شده و 

گیری شرایط دور است و به کمک از در نظر

توان متن یا موضوع را فهم دانش تفسیر می

کرد. اگر چه بعضی معناها در متون استقالل 

نظر در  بدون  ولی  شرایط  دارند  گیری 

تاریخی یک متن، امکان بروز انحراف در 

حال  ذهنیت  با  انسان  و  دارد  وجود  فهم 

دهد که مؤلف ممکن معنا را به متن نسبت می

 است با آن بیگانه باشد.

شناسی با بکارگیری تفکر و تعقل دیرینه

پد و  امور  قواعد یدهدر  کشف  پی  در  ها 

گیری و الگوهای منظم است. الگوها و شکل

ای از قواعدی که به واسطه آنها مجموعه 

ها در حکم علم، نظریه یا یک متن  گزاره

می پیدا  کلیت  و  وحدت  کند. ساختاری 

مشابهت همسانی،  با  سازی، اینکار 

همانی، نظام یک بعدی نشانه سازی که این

گیرد و است صورت می  متکی به فرضیات سوژه

در تاریخ افکار به مانند یک حرکت خطی  

شود. استمرار و گسست تصور میمستمر و بی

و   قواعد  این  نتیجه  معلول  پیوستگی 

الگوها هستند. سوژه )انسان( وقتی کلیت  

نماید به فضای غیر و ساختار پردازی می

شود و این گونه مفاهیم گفتمانی نزدیک می

مورد نقد و ارزش مجدد  ها باید  و مقوله

 قرار گیرند. 

مطالعات  برای  مناسبی  روش  نگرش  این 

تاریخی بخصوص مطالعه دانش و گفتمانهای 

شود که تاریخ علمی نیست و مانع از آن می 
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 در تفرد خاص آن درک شده و فهمیده شود.

به منظور فهم بهتر دیرینه شناسی به  

 شود:های مهم آن پرداخته میویژگی

 و تمامیت گرائیکلیت -(1)

شناسی در تالش برای اینستکه همه دیرینه

رخدادها و تحوالت تاریخی را در چارچوب 

یک کلیت بهم پیوسته و منسجم قرار دهد و  

تغییر  و  ثابت  کلی،  قوانین  مجموعه  یک 

ناپذیر بسازد. حوادث حول یک خط واحد که 

شده  ترسیم  تاریخ  انتهای  تا  ابتدا  از 

د. کثرتها و تنوعات شوناست قرار داده می

چون  مفاهیمی  با  واحد  چتر  یک  حول 

بینی، روح قومی و روح زمان به صورت جهان

 آیند.ناپذیر در میوحدتی خدشه 

لذا امکان اینکه این کلیت در هم بریزد 

در  تاریخی  حوادث  بررسی  امکان  و  نیست 

های خاص خود وجود ندارد. تفرد و ویژگی 

مکان خاص   بجای درک هر حادثه در زمان و

خود و به عنوان یک حادثه منحصر به فرد، 

شده  تعیین  پیش  از  معنایی  پوشش  یک  در 

که تاریخ خود را گیرد در صورتیقرار می

ها نیز  ها و گسیختگیدر انقطاعات، گسست

یابد و تفرد خود  دهد و معنا مینشان می

 دهد.را نمود می

 غایت نگری-(2)

را به نگرش دیرینه شناسی کلیت تاریخ  

صورت خطی به سمت و سوی خاصی که غایت آن 

داند و لذا امکان درک  باشد در حرکت می

تنوعات تاریخی و پیدایش مسیرهای تازه و 

شکل تازه  رخداد  میان  اینکه  از  گیرد 

 رود.می
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 کاهش اراده گرائی انسان -(3)

نگرش تمامیت گرائی تاریخ را خط مستمر 

ایدهمی سمتی  به  که  مستقداند  یا آل  ل 

 رود.کمرنگ از نقش اراده انسان به پیش می

به  تمسک  و  گرائی  اراده  از  دوری 

و   رشد  تاریخی  روند  با  ساختارگرائی 

گرا همسو نیست. انسان توسعه انسان اراده

محور  را  انسانی  اراده  عامل  و  آگاهی 

می حادثهتاریخ  هر  و  صورت سازد  به  ای 

تاویل  به  انسان  توسط  دورانی  و  مستمر 

شود. در شود و امور نو آفریده میبرده می

عصر   گفتمان  محصول  انسان  مدرن  دوران 

 حاضر است.

 نگرش به درون-(4)

رویکرد دیرینه شناسی به صورت ساختاری 

می نگاه  درون  قوانین به  کشف  به  و  کند 

پردازد و کلی، ثابت و تغییر ناپذیر می 

ها و ها، گسستها، تباینبه بیرون و تمایز

که گفتما صورتی  در  ندارد  توجه  غیر  ن 

کنند و باید تفاوتها نیز معنا ایجاد می

 در روش فهم مورد توجه قرار گیرند.

جمع یک  میدر  در بندی  که  گفت  توان 

شناسی به سمت موضوع مشترک رفتن،  دیرینه

بیان خاص، بکارگیری مفاهمی ثابت و   شیوه

همسانی  و  همگونی  و  مشابهت  و  منسجم 

 د نظر است.مفاهیم نظری م

شناسی تعیین و تبیین فضائی لذا دیرینه

گرا است که در قلمرو آن نقش انسان اراده

یابد. در این فضا بیش از آنکه  کاهش می

انسان محور قرار گیرد به قواعد حاکم بر 

گزاره دادن  میشکل  داده  بهاء  و ها  شود 

 یابد.این امر به صورت مستمر تداوم می
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گیری و عدم در نظرنگرش صرف به این روش  

شکل  تاریخی  گذار  در  که  روشها  سایر 

میگرفته باعث  کلیت اند  دید  با  که  شود 

نگری، جهان شمولی، واحدنگری و مشابهت 

و  نکرد  ملحوظ  را  دیدگاهها  سایر  سازی 

 دیگری را در نظر نگرفت.

این نگرش زمینه جهت ایدئولوژیک کردن 

به  را  مردم  لذا  و  دارد  را  امور  همه 

 از یک کلیت واحد فرا خواهد خواند.  تبعیت

 شناسی شناسی به تبارگذر از باستان-2

 شناسیباستان

توان گفت آنچه باعث بایک نگاه دیگر می

کلیت و  ثابت  مفاهیم  مینگرش  شود  نگری 

وجود پراکندگی و تفاوت است که این وحدت 

می نمایان  انواع را  میان  در  لذا  کند. 

تفاوتمشابهت و  هها  در  که ها  فضائی  ر 

می کرد  پیدا  نظمی  یک بتوان  گفت  توان 

الگوی منظم یا نظام پراکندگی یافت شده 

است و یک نظام گفتمانی دریافت شده است. 

شناسی در پی شرایط امکان  تحلیل باستان

توصیف  و  مطالعه  اثر  در  انسانی  علوم 

آرشیو یا بایگانی به منظور کشف قواعد 

که به واسطه گیری و الگوهای منظم است  شکل

ها در حد نظریه یا آنها گروهی از گزاره

یابند و پرده از تفاوتها و علم وحدت می

 دارد.ها برمیدگرگونی

باستان تحلیل  بررسی در  شناسی 

روند یا ادامه گفتمانهایی که از بین می 

یابند یا وجه غالب در زمان خاصی پیدا می

است،  می چقدر  آنها  اعتبار  درجه  کنند، 

آنها دسترس به  مختلف  طبقات  و  افراد  ی 
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 گیرد.قرار می

باستان تحلیل  توصیف پس  صدد  در  شناسی 

گیری آنها  نظامهای گفتمانی و نحوه شکل

آرشیو مطالعه  تاریخ با  یک  تا  است  ها 

متفاوت از شرایط امکان علوم انسانی را 

فراهم سازد که نتیجه آن ایجاد گوناگونی 

گون را در پرتو کلیتی است که امور گونا 

 سازد. متحد می

ها و ها و تفاوتشناسی گسستلذا باستان

قرار  توجه  مورد  را  نو  اشکال  پیدایش 

تفاوتمی از  تصویری  و  ارائه دهد  را  ها 

 دهد. می

باستان تحلیل  روابط ولی  به  شناسی 

نمی نگاه  روی  زمانی  متمرکز  و  کند 

 شود. گفتمانهای هم زمان می

 تبارشناسی -3

دوران مدرن و روش تحلیل از در شروع  

سمت  دیرینه به  شناسی  باستان  و  شناسی 

روشهای تبار بعضًا  ولی  کرد  میل  شناسی 

ثانویه  جایگاه  بلکه  نشدند  حذف  قبلی 

پیدا کردند زیرا به نوعی در معرفت شناسی 

در   صدد  در  تبارشناسی  داشتند.  کاربرد 

تنوعها،  تمایزها،  تفاوتها،  نظرگیری 

ها است و به و پراکندگی  ها، اختالفاتگسست

اندازها و تحلیل رخدادها، رویدادها، چشم

گیری آنها و  پارادیمها، تحلیل نحوه شکل

روند تغییرات تاریخی آنها و همچنین به 

 پردازد.تفاوت رویدادها می

در تبار که  است  مواردی  تحلیل  شناسی 

مشابهتدیرینه دیدن  بعلت  ها، شناسی 

نهمسانی واحد  و  ثابت  و  ها،  گریها 

استمرار خطی پیوسته مفقول مانده بود.  
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هر رویداد، رخداد و پارادیم نیز دستخوش 

نیرو و تغییرات  است  تاریخی  های 

سلب  مشابهت را  آنها  شناخت  امکان  سازی 

 کند.می

شناسی در پی کشف رخدادها، تحلیل تبار

باشد تاشبکه پارادیمها و چشم انداز می

نها را کشف بهم تنیده عوامل شکل دهنده آ

و تحلیل کند و روند تغییرات تاریخی آنها 

 را نیز بررسی نماید.

روابط  مجموعه  انگاره  یا  اپیستمه 

است.  زمانی  خاص  دوره  یک  در  گفتمانی 

شناخت رویدادهای هر دوره باید متناسب، 

عوامل و شبکه بهم تنیده گفتمانی همان 

هر  دانایی  سامانه  به  توجه  با  و  دوره 

 .عصر صورت گیرد

اندازه چشم  تحلیل  به  ها، گرایش 

رویدادها و یا پاردیمها چند نقش را بر 

 عهده دارد:

کند که در تاریخ ضرورت اوالً: روشن می

 در کار نیست . 

ثانیًا : در شکل گیری آن یک علت نقش 

روابط،  عوامل،  مجموعه  بلکه  ندارد. 

نیروها به صورت یک شبکه بهم تنیده که  

ل دهنده یک رویداد شوند شکدائمًا نو می 

ضرورت  مفهوم  به  را  آن  بعدًا  که  هستند 

 اند.توصیف کرده

گیری کثرت ثالثًا : یک نگرش باعث در نظر

ای دهد باید مجموعهشود که نشان میعلل می

پیچیده، چند الیه و چند بعدی را به صورت 

آی را ملحوظ کرد که شامل شبکه بهم تنیده

تاریخ نوشوندگی  و  متعدد  نیز  روابط  ی 
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 شود. می

شناسی یک تحلیل، توصیف و تفسیر پس تبار

و بی تفاوتها  که  رویدادهاست  پایان 

ها و امکان بکارگیری روابط سلطه  اختالف

 کند. از قوانین عام و ثابت را آشکار می

تبارشناسی  تاریخی  تحلیل  و  ماهیت 

مخالف امور عام و جهان شمول است و با 

شک نحوه  و  رویدادها  به  گیری لتوجه 

ماتریسی آنها، از تصور ساختاری تقدیری 

و یا نقش یک علت در وجود آنها پرهیز 

کند و به سمت تفاوتها، تضادها، خطاها می

و شبکه پیچیده روابط و عوامل محلوظ نشده 

تبارمی در  بنابراین  اشکال رود.  شناسی 

و   نیست  مطرح  فردیت  انتزاعی  فراسویی، 

نظریه تسلط  امکان  جهالذا  و ها  شمول  ن 

خواهی  تمامیت  صورت  به  که  نگر  کلیت 

پائین سطح  نیروهای  تبعیت  تر خواهان 

هستند وجود ندارد. بعالوه امکان تولیدو 

نظریه تفکر توسعه  و  نامتمرکز  های 

شود و در نتیجه انتقادی بیشتر فراهم می

اراده انسان  توسعه  و  ظهور  کمک به  گرا 

 کند. بسزائی می

جامعه از یک سطح در این فضای گفتمانی  

قدرت برتر متمرکز سازمانی که همه علوم 

و دانش را در راستای یک هدف خاص که روش 

دهد بسیج زندگی را تحت الشعاع قرار می 

شود و قدرت و دانش در سطح کند دور میمی

می توزیع  مشارکت عموم  به  منجر  که  شود 

می همگانی  یک عمیق  جدید  فضای  در  شود. 

از روایدهای اجتماعی شبکه کنش ارتباطی  

در جریان است و فضا برای اینکه از یک 

قدرت تمامیت خواه متمرکز بالمنازع توصیه 
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شود. و حکم برای عموم صادر کند تنگ می

در این فضا نقش روشنفکر نیز از مرتبه  

باالی آگاهی بخشی به نیروهای سطح پائین 

می صدور تغییر  و  گروهی  حاکمیت  و  کند 

 شود. تر میرنگدستورالعملها کم

-مردم اگر در شبکه بهم تنیده "قدرت

به -معرفت نیازی  نمایند  مشارکت  فضیلت" 

از   روشنفکران  نقش  و  ندارند  روشنفکر 

تبدیل  خاص  حالت  به  موجود  عام  حالت 

شود. روشنفکران خاص دیگر یک فرد یا می

یکه و  ور  سخن  بزرگ  کاریزما،  تاز گروه 

ص خود نیستند بلکه در حیطه تجربه و تخص

پردازد با سلطه شبکه قدرت به روشنگری می

که در صدد نهادی کردن آن برای انقیاد 

کند. نقش روشنفکر سایرین است مبارزه می

شناسی گذار دادن جوامع از مرحله دیرینه

تبار مرحله  به به  دادن  اصالت  و  شناسی 

 گرا است. انسان اراده

یک نکته اساسی دیگر در مورد روشنفکران 

ف تحلیلدر  شبکه ضای  اینستکه  تبارشناسی 

گیری رویدادها را بهم تنیده مؤثر در شکل

و   نکند  همراه  ایدئولوژیک  مفاهمی  با 

خاص  قدرت  سلطه  از  را  رویدادها  حقیقت 

 جدا سازنند.

می ویژگیاکنون  تحلیل توان  اساسی  های 

 شناسانه را مطرح کرد:تبار

 اصل واژگونی-(1)

اند نا  تعابیر  واژگونی  را اصل  یشیده 

می  قرار  نظر  منظور مد  این  برای   . دهد 

های حاکم پرهیز کرد در باید از پیش فرض

هر گفتمان باید از جنبه کارکردی اثباتی 
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ها و موارد ملحوظ آن عبور کرد و به تناقض

 نشده در آن توجه کرد.

 اصل گسست-(2)

ها که در ها و شکاف شناسی به گسستتبار

جه قرار نگرفته های تاریخی مورد توروند

کند. البته برای فهم گسست و است توجه می

به  باید  تاریخ  روند  در  آن  تغییرات 

روند  در  آن  حرکت  و  پیوستگی  مفاهیم 

تاریخی نگاه کرد ولی باید از آن عبور  

کرد و ابعاد دیگری را نیز در نظر گرفت 

در غیر اینصورت تمسک صرف به امور جهان 

د و همواره شمول که نوعی حرکت خطی دارن

کنند باعث کاهش به سوی یک جهت خاص سیر می 

 شود.نقش اراده انسان می

 اصل دگرسانی -(3)

ویژگی درک  به  اصل  به این  منحصر  های 

فرد هر دوران توجه دارد. لذا رویدادهای 

عصرگزاره را هر  خود  خاص  گفتمان  و  ها 

دارند و باید هر رویدادی را در عصر خود 

یارهای منطقی همان و متناسب شرایط و مع

عصر تحلیل کرد. رویدادهای هر عصر نیز 

پیچیده  و  تنیده  بهم  شبکه  یک  صورت  به 

فضای  تغییر  تاریخ  روند  در  که  هستند 

 کنند.های خاص را تولید میگفتمانی دوران

 اصل برون بودگی-(4) 

در این اصل بجای رفتن صرف به درون و 

الیهالیه همه  و  بیرون  به  عمیق  های های 

می توجه  رویداد  سطحی  و  در عمومی  شود. 

یا  وزن  ندارد  قصد  شناسی  تبار  تحلیل 

اصالتی به هر یک از این دو مورد بدهد 

بلکه توجه به ابعاد نا اندیشیده را در 

 دهد.نظر قرار می
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به  تبارشناسانه  تحلیل  در  مثال  برای 

مسئله دزدی به صورت یک بعدی، خطی و فردی 

نمی تنگاه  به  فرد  و  و شود  مجرم  نهائی 

نمی و محکوم  فساد  شبکه  به  بلکه  گردد 

گیری دزدی مجموعه شبکه بهم تنیده در شکل

می فرد، پرداخته  جرم  بررسی  در  و  شود 

روانشناس، وکیل، قاضی و دادستان همگی  

می بررسی  و  تحلیل  نحوه وارد  و  شوند 

تنبیه، مراقبت و کنترل جهت اصالح به صورت 

علوم و دانش   ای تعیین و مجموعهمجموعه

گیری ذیمدخل هستند. در این روش با در نظر

مجموعه علوم ودانش در مورد حجاب، ارث، 

ها و غیره قابل خشونت، حقوق زنان واقلیت

توسعه است. قابل ذکر است که در درس منطق 

شود در حوزه به "جنس و فصل" پرداخته می

نظر در  "جنس"  در که  مشابه  امور  گیری 

اط تمایز آنهاست ولی در پدیده، و فصل نق

زبان   حوزه  وارد  بحثها  حوزوی  سیستم 

و  روایت  ساختار  ارتباطات،  شناسی، 

شود و لذا  گفتمان نمی  گری و تحلیلروایت

کنش  از  دور  به  و  سطحی  بسیار  کاربرد 

 ارتباطی اجتماعی است.

امور  به  شناسانه  تبار  روش  به  اگر 

ها و مفاهیم که در یک  نگریسته شود و اژه

معنا دو مفاهیم  سایر  با  رابطه  در  ران 

کرد شده بررسی  تاریخی  صورت  به  را  اند 

متوجه خواهیم شد که در هر دوران مفاهیم 

و معناهای متفاوت متناسب توسعه دورانها 

به مفاهیم قبلی اضافه شده و بعضی مفاهیم 

می کمرنگ  یا  روند تغییر  در  و  شوند 

و   متفاوت  مفاهیم  مجموعه  تبارشناسانه 
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 شوند. تری با هم طرح میردهگست

شود در قرآن نیز همین روند مشاهده می

های از حجر تا که در برداشتهائی در سوره

مذهبی قسمت اندیشه   -حجرات در سایت ملی

و موارد مرتبط در سایت جرس قسمت اندیشه 

 آمده است.



 

 

 

 فصل هفتم 

شناخت قرآن به 

 روش

 دیرینه شناسی 
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 مقدمه-الف

( 136همانطور که در قسمت قبلی آمد )

دیرینه قواعد روش  کشف  پی  در  شناسانه 

امور  شکل در  منظم  الگوهای  و  گیری 

در  پدیده قواعد  و  الگوها  این  هاست. 

گزارهمجموعه از  حکم،  ای  صورت  به  ها 

نظریه، علم یا یک متن ساختاری وحدت و  

ها کند. این کار با همسانیکلیت پیدا می

 گیرد. و این همانی صورت می سازیمشابهت

تبار روش  نظردر  در  گیری شناسانه 

گسست تنوعها،  تمایزها،  ها، تفاوتها، 

به  و  است  نظر  مد  پراکندگی  و  اختالفات 

اندازها، تحلیل رخدادها، رویدادها، چشم

گیری آنها و  پارادیمها، تحلیل نحوه شکل

 پردازد.روند تغییرات تاریخی آنها می

شناسی به قواعد ش دیرینهبه طور کلی رو

شمولیت به  کلی  تبارشناسی  روش  و  دار 

روند  در  آنها  تحلیل  و  موضوعات  بررسی 

 پردازد.تاریخی می

بکارگیری هر دو روش به صورت تکمیلی 

شناخت جامعی از متن بدست خواهد داد و  

دو  این  بکارگیری  در  سعی  قسمت  این  در 

 روش خواهد شد.

ناخت آمد همانطور که در بحث فرآیند ش

عنوان 137) به  خود  شناخت  جهت  انسان   )

سوژه و فاعل شناسا سعی دارد معرفت خود 

را به صورت مرتب و منظم در چارچوبی جهت 

تداوم شناخت تدوین نماید. این چارچوبها 

هر چه مشمولیت بیشتری داشته باشد کلیت 

 دهد. امور و رخدادها را بیشتر توضیح می

چه به صورت گفتمان انسانها نیز اگر  

زیست فضای  در  پراکنده  یا  محیط -منظم 
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شود ولی در برگیرنده مبانی و منتشر می

چارچوب معانی که توسط افراد دریافت شده 

تواند به صورت منسجم و کلی باشد که میمی

 تعریف شود. 

زیستدریافت در  که  نیز  پیامبر    - های 

سپس  و  گفتمان  صورت  به  خود  زمان  محیط 

یک مجموعه ارتباط و سخن   متن درآمده است

ویژگی که  مفصل است  قبل  بخش  در  آن  های 

گفتمان   این  بررسی  شد.  همه   -بحث  با 

تمایزات   و  روش    -مشابهات  در 

تواند به دستیابی اصولی شناسی میدیرینه

بینجامد که حاکی از چارچوبهای مشمولیت 

 دار باشد.

 اصل نزول )توسعه( -ب

 تبيين مبانی-1

واژه قرآن  توسعه هادر  جهت  متفاوتی  ی 

ای ها به صورت منفرد و مجموعهجهان آگاهی

ها مانند بکار برده است. در بعضی سوره 

های نعمت و رحمت عمده انعام و مائده واژه

هایی دیگر شده است و سپس در مجموعه سوره

های ( با واژه135های حوامیم )مانند سوره

قدر،   مشی،  رزق،  کریم،  نظیر  مختلفی 

ب مستقیم یذرو،  صراط  و  عبادت  نزد،  ث، 

ترکیب کرده است و در دوران توسعه متناسب 

 شرایط هر دوره بکار برده است.

تعامل انسانها منجر به تولید گفتمان 

یابد )روزی و رزق( کرده و جامعه توسعه می

آید. در  و در اثر توسعه مجادله پیش می

و   تعقل  "تفکر،  ابزار  توسعه  فرآیند 

تسخیر" جهت کسب رزق با "عمل، اکتساب و 

این  و  است  شده  گرفته  کار  به  اجتراع" 
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دانسته  حق"  و  "ضروری  قرآن  را  فرآیند 

که به صورت پی درپی و همیشه جاودان است  

 در اثر ارتباط و تعامل ادامه داشته است. 

توسعه همراه با مجادله به بروز اختالف 

حکم، می داوری،  به  نیاز  لذا  و  انجامد 

میزان و عدالت است و مجموعه این فرآیند 

به صورت "کتاب" که دستآوردهای انسانی  

می در  دستآوردهای است  این  قرآن  آید. 

طبیعی و انسانی را به صورت کلی در واژه 

"نزول" جمع کرده است که ابتدا برای درک 

ها در  بهتر به صورت مختصر به این واژه

شود تا مبانی  های مختلف پرداخته میسوره

نزول  اصل  به  سپس  و  گیرد  شکل  محتوائی 

 شود. پرداخته می

در سوره نساء آیه اول مفهوم توسعه را 

است. توسعه در جهان    به خوبی طرح کرده

گیرد و در اثر  بر پایه ارتباط صورت می

و  گرفته  صورت  جهشی  تکثیر  زوجیت  اصل 

 شود )بث(.پراکنده می

ارتباط  معنای  به  انس  ریشه  از  ناس 

پدیدهمی حیاتی  نیاز  که  و  باشد  ها 

هاست. تقوای اول به منظور رعایت  انسان

اصول کلی در جهان است و نفس واحد منشاء 

حیاتی است که طی میلیونها سال به   واحد

اینجا رسیده است. با ایجاد اصل زوجیت 

گیرد و  جهشی در تکامل و توسعه صورت می

می سریعتر  میتکثیر  پراکنده  و  شود  شود 

توسعه  و  تکثیر  بعلت  دوم  تقوای  )بث(. 

باشد که بعلت تضارب آرا اختالف بروز می

درخواست می و  سواالت  تجلی  باعث  که  کند 

است. می بیشتر  توسعه  عامل  خود  که  شود 

ارحام جمع رحم است و دو واحد حیاتی در 
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و  ترکیب  زوجیت  اصل  براساس  بستر  این 

شوند. در بعد طبیعی این توسعه محافظت می

اثر  در  اجتماعی  دربعد  ولی  است  غریزی 

تجربیات  انتقال  و  تعامل  ارتباط، 

شبکه  می این  از  باید  انسان  باشد. 

ده مراقبت نماید و واژه ارتباطی ایجاد ش

سوره  در  است.  کرده  بیان  آنرا  "رقیب" 

بکار   توسعه  برای  "نعمت"  واژه  مائده 

ضرورت  توسعه  اثر  در  و  است  رفته 

آید و قراردادها و پیمانها به میان می 

جهت برقراری نظم و پرهیز از بهم ریختگی 

ها عقود، میثاق، ایمان، عهد،  جامعه واژه

( و وفای به عهد و 139حکم، حالل و حرام )

پیمان آمده است که گویای ضرورت قرارداد 

 و پیمان در اثر توسعه است. 

( "مائده"  با 134واژه  رابطه  در   )

فرآیند رهبری ذکر شده است و تاکید به  

فکری( و نحوه   –فرآیند تولید روزی )مادی  

این  در  فردی  توانایی  که  دارد  آن  کسب 

ن به فرآیند مهم است و یادآوری حواریو

این فرآیند به منظور بیان تعهد و پای  

ها همواره بندی به آن است که بدانند نعمت 

در حال زایش، ریزش و افزایش است و کسب 

آنها نیاز به توانایی، ظرفیت، قابلیت و 

 پاکی دارد. 

اشاره به اکتساب نعمت که امر همیشه 

و  طرفه  دو  تعامل  در  و  است  جاویدان 

گیرد و ها صورت میگفتمان در جهان آگاهی

است.  فرآیند  تداوم  ضرورت  آن  به  تعهد 

ای که در آن طعام  مائده به معنای سفره

می معنای باشد  به  سوره  این  در  و  باشد 
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نعمت دریافت  و  روزی  اثر اکتساب  در  ها 

توسعه طی یک فرآیند خودسازی و پاکسازی 

 آمده است.

تمام اجزاء یک پدیده یا گفتمان با هم 

د و به همواره در حال تولید هماهنگ هستن

و توسعه هستند. نعمت تصرف هر چیزی است 

ها در که در راستای تطابق با جهان آگاهی

به   سوره  دراین  باشد.  گفتمانی  نظام 

فرآیند کسب نعمت در فرآیند تولید آن با 

های محیط ممکنات به واژه  –توجه به زیست  

میثاق، ذکر نعمت، اتمام نعمت، شکرآن، 

پاکی(، تعلیم دستآوردها )کتاب(، تطهیر )

حکمت و دانش پرداخته است جهان هستی چیزی 

جزء سخن و گفتمان و خلق مستمر آن نیست 

و  دارد  ادامه  همواره  نوشوندگی  این  و 

حقیقت چیزی جز خلقت مستمر نیست و انسان 

نقش مهمی در این فرآیند دارد. در این  

هم  در  شبکه  یک  صورت  به  جامعه  فرآیند 

می  تنیده در  نظام  گفتمانی  که  آید 

دهد و در دوران مدرن اجتماعی را شکل می

شود که ماحصل به صورت دولت رفاه متجلی می 

آن ایجاد رضایت و سرخوشی و بستر مناسب 

برای تجلی انسان است. لذا گفتمان اساس 

این  و  است  جامعه  نوشدندگی  و  توسعه 

دستآوردها و روزهای همان "نعمت" است.  

ها باید با معیارهایی این نعمت  نحوه کسب

تحکیم   جهت  و  باشد  پیمانها  متناسب 

پیمانها نیاز به فهم و آگاهی، قرارداد 

)بهره شکر  و  میثاق  برداری )عقود(، 

مناسب( است و در صورت بروز اختالف نیاز 

جایز  توافقات  براساس  داوری  و  حکم  به 

 )حالل( است.
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در ادامه سوره به کاربرد عام و خاص 

پردازد که در حالت عام فرآیند می  نعمت

جهان  در  افزایش  و  رویش  زایش،  دائمی 

هاست وجهت تعامل و کسب آن نیاز به آگاهی

آگاهی و پاکی انسانهاست و درحالت خاص 

توزیع آزاد گفتمان، قدرت و دانش در شبکه 

گفتمان است. در سوره انعام واژه نعمت 

نحوه  به  و  "انعام"  مصداق  و  قالب  در 

نعمتبرخور با  تا د  شرک  از  طیفی  که  ها 

 شود. آورد مطرح میتوحید بوجود می

مورد از فراز آیه گفتمان سوره در این

ها به  شود و به تولید نعمتشروع می  120

صورت مستمر و اکتساب آنها با توجه به  

انسان   پاکی  و  مهارت  توانایی،  آگاهی، 

میمی و  استفاده پردازد  چه  هر  از  گوید 

بمی با  کنید  هماهنگ  راستای  در  اید 

مجموعه نظام گفتمانی تولید و توسعه آن 

باشد )تصرف نعمت( و مالک و میزان اکتساب 

 کند. این فرآیند را بیان می

رعایت فرآیند "شرح صدر" و عدم رعایت 

می طرح  صدر"  "ضیق  سوره آن  در  که  کند 

های حالل و حرام آمد . سپس  مائده با واژه 

ها با توجیه دینی متبه نحوه تسلط به نع

توسط علما و رهبران شرک از پدیده مرسوم 

می پایه  قربانی  که  انعام  و  پردازد 

دهد  نیازهای همگانی جامعه را تشکیل می

آورند تا بر مردم چیره را به تسخیر در می

 شوند.

( به روند مجادله 138در سوره حوامیم )

پردازد آید می که در اثر توسعه بوجود می

ن در  )که  فیزیکی  درگیری  به  ( 139هایت 
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شود. فرآیند رسد و ضرورت صلح مطرح میمی

زیست   فضای  در  گفتمان  محیط   – تولید 

و   است  جاویدان  همیشه  روند  یک  ممکنات 

و  است  استمراری  و  ضروری  حالت  یک  این 

"ساختاری  انسان تعامل  میزان  به   – ها 

گفتمان و  دارند  نقش  آن  در  های ارادی" 

ازنند. پس توسعه اجتناب سمتفاوتی را می

های مختلفی از ناپذیر است و افراد قرائت

آن دارند و نظامهای گفتمانی متفاوتی را 

 -دهند که در قرآن با گفتمان "شرکشکل می

این   تعامل  نحوه  است.  آمده  توحید" 

گفتمانها در دورانهای متفاوت بستگی به  

میزان سامانه دانایی و پاکی انسانها در 

ط ممکنات دارد. نحوه رهبری، محی  –زیست  

میزان  قدرت،  در  مردم  مشارکت  میزان 

نحوه   مدنی،  و  شهری  ساختارهای  توسعه 

محاکمه،  روشهای  و  مجرمین  با  رفتار 

تنبیه، مراقبه و اصالح، نحوه تعامل با 

زنان و امور جنسیتی و بسیاری از امور  

توسعه  و  بروز  ضرورت  گویای  اجتماعی 

 ف است.گفتمانهای متفاوت و مختل

شعوری  حالت  از  گفتمانها  این  روند 

به  به فردی  اصالحی،  به  خشونتی  مشورتی، 

  ، جمعی  خرد  به  کاریزمائی  نهادی، 

انحصاری به جمعی، تک گفتمانی به تنوع 

گفتمانی، تک صدایی به چند صدایی، خطابه 

به گفتمان، تشابهات به تنوعات و بسیاری 

یک  فرآیند  این  و  است  کرده  میل  دیگر 

 رت )حق( است و همواره ادامه دارد.ضرو

روش  و  مجادله  با  تعامل  و  درک  نحوه 

در   و  است  مهم  بسیار  آن  با  برخورد 

های حوامیم به فرآیند آن پرداخته سوره
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 است.

در سوره مؤمن روند فوق با محوریت کتاب 

های "حکمت" و "رحمت" آمده است. حول واژه

شود در سوره فصلت این روند توسعه داده می

توسعه   نیز  شخصیتها  و  بازیگران  و 

 –کافر" به "مؤمن    –یابند و از "مؤمن  می

می کافر"  و  و مشرک  مجادله  روند  و  رسد 

میانگیزه بیان  آنرا  روش  های  و  کند 

 شود. برخورد اصالحی طرح می

و  "وحی"  روی  تمرکز  شوری  سوره  در 

سال   در  سوره  است.  که   13"شوری"  بعثت 

مسلمانان است،   زمان تغییر شرایط و حالت

روند، جامعه توسعه از مکه به مدینه می

می باز  به  بسته  حالت  از  و  رسد، یافته 

کند و یک فضای جدید نیازها کامالً تغییر می

گفتمانی شکل خواهد گرفت. باز شدن جامعه 

مسائل جدید و الگوی جدید زندگی را شکل 

دهد و اختالفات در اثر توسعه و مجادله می

د که نیاز به قوانین )کتاب( شوایجاد می

تجارب  دستآوردهاو  مجموعه  معنای  به 

 انسانی، حکم و میزان است. 

در دوران شروع توسعه مسئله تولید رزق 

و گسترده شدن آن مطرح است و نحوه تنظیم 

مهم  بسیار  آنها  از  استفاده  و  رابطه 

شود. سران جامعه با در دست داشتن قدرت می

فتمانهای متفاوتی گیریها و گو معرفت جهت

محیط   –دهند. توسعه در زیست  را شکل می

با قدرت و معرفت و نحوه رابطه با ثروت 

تنییده بهم  میرابطه  که  دارد  تواند ای 

وری باعث ایجاد بستری آزادانه برای بهره

همه ایجاد کند و یا با ترویج فساد که 
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 رود به سلطه بینجامد.به سمت گستردگی می

ا شوری  سوره  طرح در  تدوین  به  شاره 

منزله  به  "وحی"  طریق  از  توسعه  دوران 

تشریع قانون و کتاب برای زندگی دارد و 

توسعه باعث بروز اختالف و مجادله شده و 

لذا نیاز به حکم، داوری، عدالت به کمک 

شود، در اثر شور و تعامل میزان پیدا می

گفتمانها توصیه به یک الگوی زندگی سالم 

می ومتعادل  از    کند  استفاده  امکان 

فرصتنعمت برابر  توزیع  در  را  و ها  ها 

متناسب میزان سامانه دانایی و پاکی در 

 داند.محیط می –نظام زیست 

در سوره زخرف مجادله گفتمانها به اوج 

رسد و به سلطه بر ثروت به کمک خود می

می قدرت  و  بر  معرفت  تسلط  پردازد. 

ه امکانات جامعه و عدم توزیع آن در شبک

اجتماعی تحت نام سنبلیک "زخرف" بسیار  

جالب طرح شده است که نهایتًا به یک جامعه 

 رسد.نامتعادل می

گردد در سوره دخان به مبانی توسعه برمی

گیری روند مجادله بندی از اوجو با یک جمع 

می جدیدتری  برخورد  روش  که  به  پردازد 

می منجر  جدائی  به  مجموعه نهایتًا  شود. 

در فرآیند مجادله همواره به  دستآوردها  

شود که در این سوره با صورت کتاب جمع می

می "مبارک"  ظرفیت آن  منظور  که  گوید 

 توسعه کثیر است که همواره ادامه دارد.

در سوره جاثیه به گفتمان شرک که جامعه 

سازد پرداخته و حالت تداوم  نامتعادل می

آن و شک مستمر را به دخان تشبیه کرده 

ب که  گسترده است  شبکه  یک  ایجاد  علت 

 )دخان( امکان اصالح وجود ندارد. 
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اوج از  پس  احقاف  سوره  روند در  گیری 

های زخرف و دخان به سمت مجادله در سوره

می برخورد جدائی  برای  زمینه  لذا  رود. 

شود که در سه سوره بعدی فیزیکی آماده می

 پردازد.فتح و حجرات( به آن می -)محمد

شود که توسعه یک امر می  بنابراین مالحظه

و  است  انسان  ظهور  با  ناپذیر  اجتناب 

متناسب با روند توسعه سامانه دانایی، 

ظرفیت و توانایی انسان جهت تولید توسعه 

یابد. به طور خالصه بیشتر نیز افزایش می

 توان گفت: می

آگاهی -(1) و جهان  سخن  محصول  ها 

در  همواره  و  انسانهاست  گفتمان 

افزایش است و   حال زایش، رویش و

انسانها با توجه به میزان سامانه 

دانایی و پاکی خود با آن به تعامل 

 رسند.پردازند و به اکتساب میمی

یک  -(2) صورت  به  انسانی  دستآوردهای 

گیرد که همان نظام گفتمانی شکل می

 تجارب انسانهاست )کتاب خواندنی( 

با  -(3) انسان  رابطه  تنظیم  نحوه 

متفاوت توسعه به تولید گفتمانهای  

می مختلف  به و  گفتمان  یک  رسد. 

تنظیم رابطه متعادل براساس عقل و 

شهروندی،  منافع  راستای  در  کار 

می عمومی  و  و مدنی  پردازد 

می  توزیع  را  و دستآوردها  کند 

گفتمان دیگر به دور از کار درصدد 
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تمرکز و سلطه بر منابع ثروت به 

لزوم  صورت  در  و  قدرت  کمک 

به دور از   برداری از معرفتبهره

ها را دارد که توزیع برابر فرصت

انجامد غیر خودی می   – به نظام خود  

برد و جامعه ها هجوم میو به نعمت

سازنند. زیاده روی را نامتعادل می

گیری به فساد گسترده فراگیر و اوج

شود که اگر نظام اختالفات منجر می

جنگ و اصالح   –گفتمانی فرآیندصلح  

خشونت را به نفع جامعه با هزینه   –

منجر  درگیری  به  ننماید  حل  کم 

 (.145خواهد شد )

انسانها  -(4) تعامل  و  نگرش  نحوه 

کند گفتمانهای متفاوت را تولید می

واین یک روند همیشگی است )ضروروی 

و حق( و مهم نحوه تعامل و اصالح 

مستمر در این روند است. بنابراین 

مجرد   جبری،  امر  یک  و "ضرورت" 

مطلق نیست بلکه براساس توانایی و 

محیط شکل   –ظرفیت انسانها در زیست  

 گیرد.می

 واژه نزول -2

قرآن مجموعه روند توسعه را در واژه 

فرود  معنای  به  که  است  کرده  طرح  نزول 

صورت عام و   هب  حالتآمدن از یک حالت به  

 .باشدصورت خاص میت برتر الاز یک ح
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فرود  به  بیشتر  سنتی  مفسران  نگرش 

و  حرکت  روند  با  که  است  شبیه  مکانیکی 

توسعه سازگار نیست. منظور قرآن از نزول 

لباس، مّن و سلوی، لباس، آهن، آب، باران،  

دریافت آیات،  کتاب،  مالئکه،  های ذکر، 

گفتمان و  فرآیند انسانی  یک  همگی  ها 

گویی و گفتمانی است تعاملی در نظام سخن

انسان  و  است  جریان  حال  در  همواره  که 

 محور آن است.

این زایش، رویش و افزایش )توسعه( در 

و ارگانیکی    طبیعت به صورت عام به صورت

و  "شوندگی"  یک  که  دارد  ادامه  همواره 

شود است و به صورت فرآیند محقق می"شدن"  

)در انسان و اجتماع به صورت خاص بر اساس 

نحوه  و  پاکی  و  دانایی  سامانه  میزان 

ارتباط و تعامل در نظام گفتمانی دائما 

 دهد.به نزول )تولید و توسعه( ادامه می

ف در قرآن واژه نزول در مشتقات مختل

های مختلف به کار رفته جهت تبیین حالت

 است.

تنزیل"های  واژه و  بیان   "انزال  جهت 

و   حرکت  در  استمرار)تنزیل(  و  تدریج 

دارد  دفعی  نمود  که  جدید  حالت  تولید 

)انزال( به کار رفته است. در انزال کلیت 

ها و در تنزیل روند و یکپارچگی و مشابهت

تفاوت و  تغییرات  با  همراه  ها تدریجی 

 شود.بیان می

به منظور در نظرگیری   واژه "شأن نزول"

هر دوران که گفتمان در محیط  -شرایط زیست

 پردازد.آن شکل گرفته است می

نزول" "سیر  و   واژه  روند  به  اشاره 
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گیری گفتمان تاریخی شکل  روالفرآیند و  

 دارد.

 شوندگی(اصل نسخ )نو -ج

 شکلمطرح -1

قرائت فقها از متن به صورت صرفًا تجزیه 

و ترکیب نحوی آن هم عدم عبور به مرحله 

زبان که  بعدی  تاریخی اولیه  شناسان 

تک جهت  نگرش  و  است  معنایی )فیلولوژی( 

واژه به کردن  آن  تعمیم  و  مفاهیم  و  ها 

که معانی بر اساس ها در حالیهمه دوران

کند  محیط و شرایط تاریخی تغییر می-زیست

باعث شده است که وقتی در متن با تناقضات 

می آنروبرو  تأویل  به  قادر  ها  شوند 

توجی به  دست  و  استفاده نباشند  و  ه 

انحرافی از مفاهیم نسخ، محکم و متشابه، 

زنند. در صورتی که عام و خاص و غیره می

زمینه به  در  اگر  مفاهیم  پیدایش  های 

زبان  -زیست به  توجه  و  شناسی، محیط 

با  باشند  داشته  کردن  روایت  و  گفتمان 

 توان تناقضات را حل کرد.تأویل می

 عدم توجه کافی به معانی نسخ از نظر

ای، کاربرد در قرآن و نگرش ایستا و واژه

سنتی در برداشت نیز علت اساسی دیگر در 

 بروز تناقضات و ارائه توجیهات است.

 معانی لغوی واژه نسخ -2

زایل کردن، از بین بردن، ابطال   -(1)

 (.146کردن و تغییر )

ابطال چیزی و جایگزین کردن آن    -(2)

(147.) 

حکم  -(3) زمان  و  انتها  منسوخ   بیان 

(148.) 

ی چیز از بین رفتن چیزی به وسیله   -(4)
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 (.149دیگر که به دنبال آن بیاید )

 کاربرد واژه نسخ در آیات قرآن -3

 (. 150ابطال و الغاء و براندازی )  -(1)

 (.151نوشتن ) -(2)

معنای ابطال چیزی و جایگزین کردن آن 

با چیز دیگر و یا جایگزینی متنی به جای 

سط فقها و علمای دینی ساخته متنی دیگر تو

شده است. فقها در مورد آیات نسخ در قرآن 

معتقدند یا لفظ و حکم نسخ شده است و در  

لفظش  ولی  شده  نسخ  حکم  یا  نیست،  قرآن 

مانده است مانند آیات شراب که پیش از  

تحریم شراب آمده است و یا لفظ آن نسخ 

شده ولی حکم باقی مانده است، مانند حکم 

مرد و زن زناکار که همسر دارند سنگسار  

 و در آخر آیاتی که لفظ و متن موجود است. 

 تعریف و تببين مفهوم نسخ -4

به  منجر  که  است  نوشوندگی  همان  نسخ 

شود و این فرآیند در های دائمی مینوشدن

اصل نزول و بسیاری از آیات قرآن آمده  

است. تغییر و تحول و وجود حرکت به معنای 

نوشوندگی است و منظور کلی قرآن از "نسخ" 

 نیز همین معنا است.

ها دائما حالت قدیمی ها و گفتمانپدیده

جدیدی  ویژگی  و  کیفیت  و  تغییر  را  خود 

کنند و پدیده و حالت جدیدی ایجاد پیدا می

شود که قرآن آن را نوشوندگی یا نسخ  می

 نامد.می

آگاهی زایش، جهان  حال  در  همواره  ها 

و افزایش است و شوندگی حالت ذاتی رویش  

امور است و امور و رخدادها دارای طرح  

ماهیتی از پیش تعیین شده ندارند بلکه 

شود محیط ایجاد می  -ها در زیستدر تعامل
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(152.) 

بنابراین در فرآیند شوندگی با تمهید 

و ایجاب شرایط مساعد و مناسب وضع، رابطه 

حالت،   های حالت قبلی نفی و وضع،و ویژگی

آیند و های نو به وجود می رابطه و ویژگی

ها دائما خود را توان گفت امور گفتمانمی

 آورند.نسخ و وضعیت نو به دست می

نسخ  و  نوشوندگی  که  داشت  توجه  باید 

زیست یک  در  نسبیت  ممکنات -دارای  محیط 

-است و در فرآنید توسعه همه وجود گفتمان

تغییر ها به یک نسبت از امور متأثر و  

کنند بلکه هر کس به اندازه سامانه نمی

از   پاکی  و  توانایی  ظرفیت،  دانایی، 

شوند و لذا در هر  مند میها بهرهگفتمان

گفتمان موقعیت  و  عدهشرایط  برای  ای  ها 

که برای دیگران نسخ و نو شده است در حالی

 هنوز تغییر نکرده است.

شود یک نگاه پویا به موضوع نسخ باعث می

اندیشی دور شده و به معنایی و جزمکاز ت

محیط و تنظیم -نظرگیری انسان و زیست  در

 روابط که نوشونده هستند منجر شود.

اصل محکم و متشابه ) ثبات قوانين و  -ج

 تکرار شوندگی(

 طرح موضوع-1

درست بررسی  واژهبرای  مفاهیم تر  و  ها 

باید به وجوه مختلفی "محکم و متشابه"  

در قرآن استفاده شده است، ها  که این واژه

ربط، توجه به اصل تأویل و بررسی آیات ذی

نو و  )نزول(  توسعه  روند  نظرگیری  -در 

شوندگی )نسخ( امور است. فقها در آیات 

سوره آل   7محکم و متشابه عمدتا به آیه  

العلم اند و راسخون فیعمران توجه کرده 



ه روش شناخت قرآن ب –فصل هفتم   

  353  شناسیدیرینه

 

دانسته خود  صورتیرا  در  و اند  واژه  که 

م و متشابه در آیات متفاوت مفاهیم محک

 (.153معانی متفاوتی را در بردارد )

 مفهوم محکم )ثبات قوانين(-2

آگاهی جهان  حال اگرچه  در  دائما  ها 

-ها و رخدادهای جدید میتوسعه و گفتمان

آفریند و یک حالت نو به نو شدن و تغییر 

می یگانگی مالحظه  حالت  یک  از  ولی  شود 

" حالت  این  و  است  به برخوردار  تغییر" 

-همه امور، انسان  وردصورت "ثبات" در م

شمولیت .(154ها، و گفتمانها وجود دارد )

کند  و ثبات که حالت قانون کلی پیدا می

به منزله نفی نسبیت و تدریج نیست بلکه 

نسبیت در رابطه با ظرفیت و استعداد امور 

-دریج در رابطه با سیر تمهید زیستو ت

کند. ممکنات برای تغییر را بیان می  محیط

به عالوه این " ثبات" به معنی طرحی از 

نیست ولی سیر کلی تغییرات  پیش تعیین شده

 باشد.در جهت شوندگی و نوشوندگی معین می

 مفهوم تشابه )تکرار شوندگی قوانين( -3

در بحث محکم مشخص شد که قوانین حالت 

مور شوند و لذا اثبات دارند و تکرار می

گفتمان از و  تاریخی  تشابه  حالت  یک  ها 

 لحاظ تکرار شوندگی  دارند.

سوره زمر به فرآیند نزول   23و    22آیات  

آب، تعامل آب، ظرفیت و استعداد خاک و  

حالت  گوناگونی  و  ایجاد   باعث  دانه 

شود و به مرور پژمرده شده و  گیاهان می

می نو  از مجددا  مثال  فرآیند  این  شود. 

توسعه و شوندگی تکرار شونده روند رو به  

 های مختلف دارد.حالت

این ویژگی کتاب را قرآن "متشابه و " 
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. واژه مثانی از ریشه ثنی  داند"مثانی"می

به صورت یا عددی یا رابطه با "تکرار" 

باشد و "ثنی" به آنچه دوباره یک امر می

شود و در کند گفته میدرپی برگشت میو پی

شده   ذکر  آیه  از مورد  پس  حالتی  تکرار 

دیگر را     حالت  -می  "مثانی "کتاب 

(. در منبع دیگر مثانی را به 156امد)ن

معنی عطف چیزی و حالتی به چیز و حالت 

-افتد میدرپی اتفاق میپی  دیگر است که

( متشابهًا 157گوید  کتاب  منظور  لذا   .)

درپی امور  مثانی حالت تکرار شوندگی پی

شوندگی است را که در ارتقای تغییر و نو

کند. متشابه تشابه کلی امور را بیان می

و   نوشوندگی  روند  تکرار "  در  مثانی" 

 .کندشوندگی را بیان می

سوره آل عمران که آیات   7در مورد آیه  

کند قرآن را به محکم و متشابه تقسیم می

الکتاب و درک متشابهات و محکمات را ام

فی راسخون  توسط  است  را  دانسته  العلم 

فرآیند  سو  یک  از  که  داشت  توجه  باید 

و تدریجی است و از سوی دیگر شناخت نسبی  

سازی در این فرآیند شکل گرفته است. سنبل

توجه به میزان    سازیطرح متشابهات و سنبل

سامانه  اساس  بر  فرد  هر  دیانت  و  فهم 

دانایی، ظرفیت، استعداد و پاکی او دارد 

ر فرآیند سخن و گفتمان ها د و لذا انسان

زنند و دریافت امور دست به این کار می

طور  به  پاکی  و  آگاهی  میزان  به  کننده 

 (.158کنند )نسبی آن را فهم می

بیان تشبیهی حمل معانی وزین و عمیق 

های خاصی است که در آینده متناسب در قالب

محیط بازخوانی و به طور نسبی توسط   -زیست
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می درک  ازافراد  این   شود  کاربرد  نظر 

بازخوانی در هر شرایط و دوران متناسب 

فرآیند  در  که  روشن  و  محکم  کلی  اصول 

می  صورت  است  شده  انتزاع  و شناخت  گیرد 

 اینکار تأویل است.

 فلسفه وجود متشابهات -4

شناسی و در این مورد قبال در بحث زبان

گر هرمنوتیکی بحث شد ولی با انسان تأویل

توان به  و متشابه میتوجه به بحث محکم  

لیست   را  متشابهات  وجودی  فلسفه  اهمیت 

 کرد:

دوران  -(1) در  اجتماع  و  های انسان 

ظرفیت و  استعدادها  دارای  های مختلف 

 متفاوتی هستند.

نیزمتفاوت   -(2) دریافت  و  درک  سطوح 

 است.

شود سطوح نسبیت در شناخت باعث می  -(3)

 مختلف و متفاوت دریافت ایجاد شود.

لسفه وجود متشابهات در تغییر و ف  -(4)

پی علت درتحوالت  به  اجتماع  و  انسان  پی 

ها و استعدادها، سطوح درک  تفاوت ظرفیت

ها در روند تاریخی است معنا و رفتار آن 

و لذا دریافت معانی حتی در یک زمان و 

 دوره برای اقشار مختلف متفاوت است.

و  معانی  انتقال  طرفیت  سازی  تشابه 

ها را در همه اعصار متناسب بازخوانی آن

 کند.محیط فراهم می-زیست

 اصل تأویل )بازتاب دریافت معنا( -ه

 مقدمه: طرح موضوع-1

بحث میاز  مشخص  قبلی  بحث های  که  شود 

گیری زبان به خصوص زبان دینی، متن و شکل
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سنبل  و  ارتباط تشبیهات  تأویل  به  سازی 

ش زبان کند. در اثر ارتباط و کن پیدا می

گیرد و در اجتماع محیط شکل می-در زیست

شود. گفتار بنا به به گفتمان تبدیل می

شود و از  هایی تبدیل به نوشتار میضرورت

 شود.محیط آن دور می-زیست

طور که آمد در زبان دینی استفاده همان

بوده  معمول  بسیار  سنبل  و  استعاره  از 

شوند و  است و وقتی به نوشتار تبدیل می 

می  از فاصله  خود  باید  زمان  گیرند 

بازخوانی و تأویل شوند. بنابراین تأویل 

باشد و  که از ضروریات فهم و دریافت می

سازی آن گره با زبان و متشابهات و سنبل

 خورده است.

-قرائت سنتی بیشتر به تفسیر پرداخته

اند و پس از قرون اولیه که بحث تأویل 

ر از مطرح  بوده است علمای دینی به مرو

 اند.آن دور شده

 تعریف، ترجمه، تفسير، تأویل-2

 ترجمه -(1)

ترجمه کار انتقال معنی و مفهوم را از 

یک زبان و فرهنگ به زبان  دیگر را انجام 

 دهدمی

 تفسیر -(2)

تفسیر نقش انتقال معنا و مفهوم کلمات 

و مطالب را در یک زبان از یک سطح شناختی 

دیگر   شناختی  سطح  یک  میبه  دهد. انجام 

می  بیان  را  کلمات  معنای  و تفسیر  کند 

ها ارائه تعریف روشنی از الفاظ و واژه

 دهد.می

 تأویل -(3)

اگرچه تفسیر روشن کردن معنی کلمات و 
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هاست یا تأویل نیاز به دانش علوم گزاره

ای و تجربه دارد زیرا زبان از رشتهمیان

کردن گیرد و برای روشن  محیط شکل می-زیست

ها باید به کلیه امور مولف، معنی گزاره

زیست و -مفسر،  ارتباط  نحوه  محیط، 

لذا   یافت  دست  معنا  انتقال  تکنولوژی 

 باید دانش و تجربه اجتماعی داشت.

گزاره و  کلمات  عطف  تأویل  های معنای 

است.  گفتمانی  رخدادهای  به  انتزاعی 

پی و  نسبی  هرچه تأویل  و  هستند  درپی 

بیشتری داشته باشد در    بتواند ماندگاری 

 شود.تر و فراگیرتر میجامعه عینی

 مفهوم لغوی واژه تأویل -3

تأویل از " ُاول" به معنی رجوع و   -(1)

اقع و خارج یک وبرگشت دادن است. تأویل  

خبر و عمل است و گاهی به صورت نتیجه و  

باشد، تأویل به معنای رجوع علت غایی می

 (.159باشد )به اصل می

تأویل عبارت است از حقیقت واقعیه -  (2)

 (.160امور عینیه خارجیه است )

تأویل برگشت و نه برگرداندن به   -(3)

 (.161الکتاب است)محکمات و ام

عمومًا در تعریف تأویل در روش سنتی از 

ها پذیرش واقعیت مستقل از ذهن که انسان

ها را بازنمایی کرده و پس از فرآیند آن

دهند تاب و برگشت میذهنی به اصل آن باز

و این برگشت به اصل را عطف به مصداق 

گفته  نیز  با  اعینی  تعاریف  این  ند. 

شکل اول فرآیند  بخش  در  که  حقیقت  گیری 

آمد تفاوت دارد و مفروض گرفتن واقعیات 

مستقل از ادراکات انسان فروپاشیده است  
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و قبال بحث شد که آنچه از واقعیات طرح 

جزء  می چیزی  انسان شود  گفتمان  و  زبان 

 نیست.

تأویل بیان وضعیت مشخص رخدادها که در 

است،  شده  جاری  اجتماع  در  گفتمان  اثر 

انتزاعی  آنچه  گفتمانی  و  اجتماعی  امر 

-ها در زیستاست و تجلی کلمات و گزاره

امور  فهم  عام  قاعده  تأویل  است.  محیط 

 است.

فهم -4 در  تفاوت  و  معنایی  تنوع 

زبان  استعاره در  یک ها  زبان  گفتمان  و 

نظام بسیار پیچیده است که توسط انسان 

و  نوشتار  از  برداشت  و  است  گرفته  شکل 

های متفاوتی را به دنبال دارد به قرائت

گزارهطوری در  کلمه  یک  وقتی  های که 

رود معانی متفاوتی از متفاوتی به کار می

-دهد و بعضی اوقات تفاوتنظر عمق بروز می

و   دارد  آشکاری  استفادههای  های همین 

های معنایی وسیع  متفاوت باعث بروز تفاوت

و عمیق در به کارگیری یک واژه را در 

شود. های متفاوت میمحیط- ها و زیستگزاره

بلکه  نیست  زبان  ضعف  معنای  به  این 

خوانش   نحوه  و  زبان  پیچیدگی  نمایانگر 

 نوشتار است.

-افراد با توجه به تجربه، دانش، زیست

ها را در ری عوامل دیگر واژهمحیط و بسیا

های مختلف و گاهی به سلیقه خود به گزاره

می مورد کار  که  معانی  شاید  که  گیرند 

هاست را ندهد ولی اگر مشترک بین انسان 

ها را به صورت درست هم استفاده کنند واژه

 احتمال بروز معانی متفاوت وجود دارد. 

ها هم برای بعضی افراد ممکن بعضی واژه
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گفتمان   است در  و  باشد  داشته  تازگی 

های متفاوتی بروز دهند و لذا فضای واکنش

گفتمانی به نحو دیگری برقرار شود و وقتی 

می تبدیل  نوشتار  به  واژه  گفتار  شود 

 گیرد تری به خود میهای متفاوتوضعیت

ها به صورت استعاره و سنبل  اگر واژه

شود تر میکار گرفته شوند مسئله پیچیدهبه

های گفتمانی متفاوت به خوانش و تحلیل  و

زیستمی و  فرهنگ  یک  در  محیط -انجامد. 

واژه قبالً انگیزه  که  متفاوت  علل  به  ها 

ها ذکر شد نیاز به تأویل دارند و تأویل

متناسب سطح دانش، تجربه و نحوه دریافت 

درپی ها متکثر، نسبی و به صورت پیانسان

فرهنگی   زمینه  اگر  و  باشد است  متفاوت 

-نیاز به اطالع از پیشینه فرهنگی و زیست

واژه تا  بوده  گزاره محیطی  و  ها  ها 

ها در همان بستر، زمینه و بافت گفتمان

 تحلیل شود.

به سنبل بنابراین  و  استعاره  کارگیری 

میگفتمان ایجاد  متفاوتی  که های  کند 

بستگی  انسان  فهم  فرآیند  به  آن  خوانش 

اوت همواره در راه های متفدارد و تأویل

ویژگی از  مسئله  این  و  بود  های خواهد 

توان تأویل را گر است و نمیانسان تأویل

کرد.  خاصی  اندازه  به  محدود  و  تخصصی 

تأویل سنجش  شاخص  میزان البته  به  ها 

شدن  عینی  میزان  و  درجه  و  ماندگاری 

 ها در اجتماع.گفتمان آن

پيشينه تأویل در علوم قرآنی ایران،   -5

 ب و غربعر

در این قسمت قصد بررسی جزئی پیشینه 

تأویل نیست بلکه جهت بررسی بیشتر بحث 
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تأویل سعی به ارائه خالصه جمع بندی شده 

 شود.می

فالسفه، فقها، متکلمان، عرفا و سایرین 

های فکری متفاوت به تأویل وارد با مشرب

اند و بعضًا به صورت عملی به تأویل  شده

اند. اگرایی پرداختهها، آیات و معنواژه

وجود   متفاوتی  نیزگرایشات  گروه  هر  در 

داشته و به صورت ترکیبی نیز وارد بحث  

ها در توان آن اند. در نگاه دیگر میشده

طیفی از حکمت مشایی تا حکمت اشراقی مطرح 

کرد. در حکمت مشایی فارابی، ابن سینا، 

ها بحث ابن رشد از رابطه عّلی بین پدیده 

سینا، بحث وحدت صدیقین ابن  شده ، برهان

وجود، حکمت صدرائی که ترکیبی از عقل، 

عرفان و دین است، نگرش اصالت و تشکیک  

صدرائی، بحث وحدت وجود و غیره همگی ناشی 

 از طیفی وسیع از گرایشات فکری است.

توان همه موارد فوق تر میدر نگرش کلی

 بندی کرد:را در طیفی به شرح زیر دسته

 معتزله -(1)

را  مجاز  و  استعاره  تمثیل،  معتزله 

داند و معنای  های واقعی نمیدارای مدلول

دادند الفاظ را به معانی مجازی رجوع می

 تا با عقل بیشتر سازگاری داشته باشد.

 حنابله -(2)

ای از فقها، راویان گروه حنبلی و عده

و  اولیه  مدلول  به  را  لفظ  کرامیه  و 

هند و معتقدند دمفاهیم ظاهری ارجاع می

-گونه که شنیده و احساس میالفاظ همان

مدلول دارای  واقعی، شوند  خارجی،  های 

ملموس و عینی دارند، مثال دست خدا )یدهللا( 

 به همان شکل واقعی وجود دارد.
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 اشاعره -(3)

زبان  را   قرآن  الفاظ  بعضی  اشاعره 

دانستند و استعاره و بعضی را حقیقی می

 بین معتزله و حنابله قرار دارند. 

 معناگراها -(4)

این گروه به اصالت معنا معتقد هستند 

و برای ظاهر کلمات اصالتی قائل نیستند 

گویند. ها اهل مکاشفه میو معموال به آن

کنند از الفاظ عبورکرده و ها سعی میاین

به عمق معنا بروند. مثال واژه هجرت صرفًا 

فیز دیگر حرکت  محل  به  مکان  نقل  و  یکی 

نیست بلکه دوری از شرک و ورود به توحید 

 است.
-تر موضوع باید به هستیجهت تحلیل دقیق

-شناسی، معرفتشناسی، انسانشناسی، شناخت

 (.162ها وارد شد )شناسی و کالمی نظرات آن

گفتگوی  از  صحبت  وقتی  دینی  متون  در 

یا خدا با انسان به صورت وحی، الهام و  

گیرد شود بحث لفظ و معنا شدت میرویا می

و طیف وسیعی از اصالت به لفظ تا اصالت 

 به معنا به شکل زیر وجود دارد:

لفظ و معنا از طرف خدا بر پیامبر   -(1)

 نازل شده است.

معنا از طرف خدا به جبرئیل القاء   -(2)

به   و  درآمده  لفظ  به  جبرئیل  توسط  و 

 پیامبر نازل کرده است.

پیامبر معنا را از جبرئیل أخذ و   -(3)

 به صورت لفظ درآورده است.

دسته متناسب  گرایشات لذا  فوق  بندی 

ای به اصالت تأویلی شکل گرفته است و دسته

های عقالنی لفظ و دسته دیگر به ناسازگاری
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به سمت جستجوی راهنمای دیگری واداشته 

که جالب توجه است که نگرش این(.  163است)

مخلوق است و جهان زبانی قابل قرآن ملفوظ  

فرازبانی نیست، ولی ذکر   انطباق بر جهان

کنند معانی قرآن در نزد خدا ازلی است می

و رابطه انطباق زبان و لفظ را بر واقعیت 

می نفی  جنس بیرونی  یک  از  زیرا  کنند 

های نیستند جهت مثال به بعضی از تأویل

 شود:فیلسوفان ذکر شده اشاره می

از  - سوره منظور  در  )ماء(  آب  واژه 

 دانش است. 31انبیاء آیه 

در   - )اسماء(  آسمان  واژه  از  منظور 

 عالم عقلی است. 50سوره فرقان آیه 

واقعه - سوره  در  آتش  واژه  از  منظور 

 دم قدسی و دانش است. 71آیه 

منظور از واژه تراز )میزان( هرگونه -

 سنجش است.

 69منظور از عرش در سوره الحاقه آیه  -

 س و نشانه قدرت است.اطل

لطیف - نیروهای  مالئکه  از  منظور 

 غیرمحسوس است.

جهنم - و  عقالنی  جهان  بهشت  از  منظور 

 جهان خیالی است.

منظور از جن پنهان کردن و امور پنهان -

 است.

و - ادراکی  نیروهای  فرشته  از  منظور 

 باشد.های انسان میتوانایی

زبان - اصل  در  "قال"  زبان  از  منظور 

 .وده است"حال" ب

ولی آنچه مهم است در طیف بحثها علوم 

های میانه به کار گرفته نشده است و بحث

تأویل زبان و  معنی  و  لفظ  حد  در  شناسی 
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-ها و آیه بوده است و منجر به روشواژه

شناسی نگردیده است. اهم مشکالت تأویل در 

توان به پیشینه علوم قرآنی ایران را می

 شرح زیر لیست کرد:

-بیشتر حول لفظ و معنا بحث کرده  -(1)

 ند.ا

شناسی بیشتر تحلیل الفاظ یا لغت  -(2)

 اند.و بعضًا تأویل کرده

نگرش به واقعیت به صورت مجرد و   -(3)

واقعیت  از  ادراک  و  ذهن  از  مستقل  امر 

 ها گذاشته است.اثر مهمی بر تأویل آن

ورود به بحث خدا نه مفهوم خدا،   -(4)

 ای مطلق نیز مهم است.مجرد انگاشتن خد

بعضًا اعتقاد به عالم ُمثل، فراسو   -(5)

 و امر قدسی نیز تأثیرگذار بوده است.

جوهری -(6) حرکت  به  مالصدرا  اگرچه 

عربی به پیدایش مستمر هستی رسیده یا ابن

کرده علیاشاره  ولی  نحوه اند  النهایه 

نگاه به مفهوم خدا باعث شده است تعقل  

ایش پیدا کند و لذا  فلسفی به سمت دین گر

امور، علت مافوق طبیعی پیدا کرده و به 

شود و به صورت اراده فراسو فرستاده می

-خداوند در آمده و به جهان طبیعی بازمی

گردد و درنتیجه باروهای دینی به فلسفه 

از  دفاع  به  نهایت  در  و  شده  وارد 

می دینی  و  باوررهای  مقدس  امر  پردازد. 

فراسویی امور  کردن  برای    تقدس  مانعی 

شود. نوآوری و رد عقالنیت )انتقادی( می

-به همین ترتیب نقش انسان نیز کمرنگ می

 شود.

نحوه نگرش به واقعیت )مستقل از   -(7)
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روش  از  عبور  جهت  بزرگی  مانع  که  ذهن( 

شناسی است مدلول و ورود به بحث زبان-دال

اثر مهم دیگری نیز داشته است و آن مالک 

ها است که باید خوانشها و  سنجش برداشت

منطبق بر واقعیات مستقل از ذهن باشد و 

 شود.بحث صدق وکذب باز می

در این نگرش شناخت و آگاهی مشروط به 

انطباق با مدلولش دانسته و برای صدق و 

کذب یک گزاره باید به آزمون گذاشته شود 

و مطابقت گزاره با مدلول )امر مستقل از 

دانیم که می  ذهن( اثبات یا رد شود. ولی

فرآیند مطابقت دادن به واسطه ذهن صورت 

گیرد و این نیز نوعی شناخت و آگاهی و می

ادراک است و لذا نظریه مطابقت مستلزم 

شود. بعضی به دنبال سنجش مطابقت دور می

بدون ابزار ذهن و زبان و ضرورت قوانین 

 (.164اند)منطقی صدق بوده

هجری   12فالسفه )اسالمی( ایران تا قرن  

میالدی توسط اعراب با فلسفه   18برابر با  

به تأثیر  و  شدند  آشنا  سزایی یونان 

قرن  در  حتی  دالیلی  به  بنا  ولی  گرفتند 

روشن18 عصر  شروع  تا که  است  بوده  گری 

انقالب اسالمی ایران از بسیاری از علوم 

شناسی نقش دارد  ای که در زبانرشتهمیان

 اند.دور بوده

دورانی چنین  عقل  در  از  گرایی، اروپا 

ایدهتجربه و  نقدگرایی  آلیسم گرایی، 

کرد )فیلسوف همزمان این  آلمانی عبور می

دوره حکیم سبزواری بوده است( که تفاوت 

فلسفی عمیق از اینجا شروع شده و تاکنون 

 این عمق فاصله زیادی گرفته است.

کارگیری دانش علوم در غرب به علت به
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زبان رشته در  بحث  ای  گفتمان  و  شناسی 

در  آنچه  با  بسیار  انسان  نقش  و  تأویل 

ایران بوده است تفاوت کرده است ولی در 

ایران تأویل در قرون اولیه رشد کرد ولی 

پس از چندی به علت ظهور قوی فقها و دالیل 

دیگر رو به افول نهاد که همچنان ادامه 

 دارد.

درجهان عرب شرایط بهتر از ایران بوده 

ای رشتهایش به تأویل و علوم میان است و گر

زبان هرچند در  است  بوده  بهتر  شناسی 

درتمام این موارد در دنیا ظهور نوآوری 

همواره در تضاد و درگیری با شرایط مسلط 

 بوده است.

 تبيين مفهوم تأویل-6

بحث زباندر  در  قبلی  به های  شناسی 

ارتباط، بنیاد ارتباط، ساختار ارتباط، 

سازی و بیان تشبیهی و سنبلگیری سخن،  شکل

 نقش آن در ضرورت تأویل پرداخته شد.

به  سوم  قسمت  دوم  فصل  اول،  بخش  در 

تأویل پرداخته شد که خالصه محوری آن به 

 شرح زیر است:

شناسی، تأویل بدون ورود به زبان •

کارآ  مدرن  هرمنوتیک  و  گفتمان 

 نخواهد بود.

انطباق  • و  بازنمایی  شبکه 

 فروپاشیده است.

شود و واقعیات توسط انسان خلق می •

عرصه  وارد  گفتمان  صورت  به 

می سنجش، اجتماع  مالک  و  شود 

عینیت و  عرصه ماندگاری  در  یابی 
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لذا گفتمان و  است  اجتماعی  های 

پدیده صدق و کذب به صورت یک طیف 

 آید.درمی

و  • نیست  زبان  جز  چیزی  انسان 

 واقعیت بازتاب ذهن انسان است.

سازی در قرن هروش تأویل از تشاب •

به فنون   18و17و نقد در قرن    16

ُبعد عمق ایجاد شد  جدید براساس 

پی تأویل  همان  بیکه  نهایت درپی 

به و  تفاوتدورانی  ها، کارگیری 

 باشد.ها میتمایزها و مباینت

فرو   نشانهنظاممدلول و  -شبکه دال •

پاشد و شبکه بازنمایی جدید در می

مدرن  انسان  پیدایش  اثر 

میهرمنوت ایجاد  تقدم یکی  و  شود 

مهم نشانه  به  نسبت  ترین تأویل 

 آورد هرمنوتیک مدرن است.دست

تأویل  • و  معناگرایی  به  اصالت 

 مدرن توسط انسان عنوان شده.

عبور از مفاهیم فقهی و کالمی در  •

زبان عرصه  به  ورود  و  -تأویل 

گری انسان شناسی، گفتمان و تأویل

 هرمنوتیکی مدرن.

هر دو در تفسیر   "دیگری""خود" و   •

محل  زبان  و  دارند  یکسان  نقش 

زیست در  تفسیر  این  محیط -تبادل 

 است.

-انسان در فهم و تأویل شکل می •

یرد و تجارب او ماهیتی تفسیری گ
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در درون یک   های اودارد و داوری

زبان  و  فرهنگ  که  تفسیری  بافت 

است  گفتمان  آن  اظهارات  واسطه 

 قرار دارد.

-بط انسانی و بهجامعه محصول روا •

آگاهیه پیوستن  و م  انسانی  های 

 هم تنیده است.به

انگاری در انسان سّیال است و متن •

یک زمان مشخص و عدم ارتقاء آن 

دوران کتاب به  )مفهوم  بعدی  های 

در قرآن( به معنای نفی پویایی 

 انسان و زندگی است.

ندارد  • سروکار  جهان  با  انسان 

تعامل  جهان  از  تفسیر  با  بلکه 

ارد و رابطه و گفتمانی برقرار د

 است.

در فرآیند شوندگی انسان خطاکار  •

کار نیست بلکه "درس" می و گناه

و اگر    شودیرد که " تجربه" میگ

او شود شوندگی ایجاد   "رفتار"جز  

 شود.می

ماندگاری تأویل • میزان،  با  ها 

می پیسنجیده  تأویل  ولی  -شوند 

بی زمان درپی،  دورانی  و  نهایت 

را  خود  زمانی  افق  و  ماندگاری 

می دیگر متحول  عبارت  به  سازد. 

سیالیست ساختار انسان در تأویل 

 کند.ایجاد واقعیت نقش بازی می
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 مقدمه: طرح موضوع -الف

تبارشناسی به جای در نظرگیری مشابهت 

گسست   تنوعها،  تمایزها،  تفاوت،  به  ها 

تحلیل  به  و  پرداخته  ها  پراکندگی  ها، 

در    پارادیمهارخدادها، چشم اندازها و  

روش  این  با  پردازد.  می  تاریخی  روال 

شکل  عوامل  تنیده  بهم  شبکه  کشف  امکان 

دهنده یک رخداد در یک دوره زمانی بررسی 

ب هر تاریخی  گفتمانی  شرایط  به  توجه  ا 

 دوران امکانپذیر می شود.

این  روش  این  دستاوردهای  مهمترین  از 

است که به مجموعه عوامل شکل دهنده یک  

رخداد پی می برد و روشن می کند که یک  

  بعالوهعلت یا ضرورت در آن نقش ندارد.  

یک نوع کثرت نگری که حالت چند الیه ای و  

 وظ می کند.پیچیده است را طرح و ملح

فراسویی،  اشکال  از  تبارشناسی  لذا 

امکان  و  دوراست  به  فردیت  و  انتزاعی 

و  نامتمرکز  های  نظریه  توسعه  و  تولید 

اراده  انسان  کمک  به  را  انتقادی  تفکر 

فضای  در  جامعه  سازد.  می  فراهم  گرا 

علوم  متمرکز  برتر  سطح  یک  از  گفتمانی 

دانش و قدرت که در راستای یک هدف خاص 

سطح  در  و  کرده  دور  را  شده  سازماندهی 

عموم توزیع می کند و یک شبکه اجتماعی 

 از رویدادهای همگانی شگل می گیرد.

 پيشينه کاربرد روش تبارشناسی   -ب

این روش به صورت مشخص در علوم قرآنی 

بکار گرفته نشده است و در ایران به صورت 
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نادر در بحثهای پسا ساختار گرایانه و 

 جمه ها به آن اشاره شده است.بیشتر در تر

در نگاهی به کتاب "سیر تحویل قرآن" 

آقای مهندس مهدی بازرگان در بخش اول به 

سیر تحول لفظی قرآن و در بخش دوم به 

سیر تحول محتوائی قرآن می پردازد و بر 

اساس روش بررسی سوره ها و آیات از نظر 

پایه  را  آن  اول،  بخش  در  نزول  ترتیب 

 دوم می نمایند.  بخشکاربرد در 

در بررسی محتوائی سیر تحول قرآن به  

روند نزول موضوعاتی مانند حرمت شراب،  

نفاق،  جهاد،  زنا،  و  فحشا  ربا،  حرمت 

بررسی نام ابراهیم و موسی و بنی اسرائیل 

می پردازد و در نهایت در نتیجه گیری به 

جهت   محتوائی،  تدریجی  تحول  مسلم  وجود 

هماهنگی داری،  هدف  و   داری،  مردم  با 

 و تغییرات محتوایی می پردازد.  رویدادها

اگرچه ایشان قصد ارائه روش تبارشناسی 

و  ریاضی  بررسی  در  ولی  اند  نداشته  را 

آماری سیر تحول آیات، سوره ها و موضوعات 

 ایمحتوائی به روند تحولی و تدریجی عمده

می رسند و در بعضی موارد نیز به موضوعات 

کنن می  اشاره  مهندس متمرکز  آقای  د. 

عبدالعلی بازرگان نیز بر این مبنا به 

بررسی مفاهیم و واژه ها به صورت منفرد 

و مجموعه ای در مطالعات قرآنی اخیر خود 

 پرداخته اند.

کتاب سیر تحول قرآن می تواند مبنای 

بسیار خوبی برای استفاده و منبعی برای 

بررسی  برای  بخصوص  بعدی  کارهای 

 اشد.تبارشناسانه قرآن ب

در روش تبارشناسی وقتی موضوعی بررسی 
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ها،  واژه  سایر  از  ای  شبکه  شود  می 

وعات و بازیگران وارد می شوند و یک وضم

محیط -گفتمانی در زیست   مجموعه بهم تنیده 

ورند و فقط یک عامل در پیدایش بوجود می آ

در بررسی بحث   مثالً رخدادها نقش ندارد.  

تی که شراب، نفاق و غیره به میزان تحوال

روی می های مختلف  در دورانمتناسب شرایط  

دهد به غیر از واژه شراب یا نفاق واژه 

وارد بازی دیگری  ها، موضوعات و عوامل  

انی و فضای گفتمانی می شوند و پیچیدگی بز

های خاصی را شکل می دهند که بسیار مهم 

 هستند.

ــی در  -ج ــناس کاربرد روش تبارش

 قرآن

تفاده از روش در این قسمت به منظور اس

عنوان   به  موضوع  چندین  به  تبارشناسی 

 مثال پرداخته می شود.

 تبارشناسی سوره های حواميم -1

در برداشتی از سوره های مومن، فصلت، 

احقاف   و  جاثیه  دخان،  زخرف،  شوری، 

روشهای دیرینه شناسی و تبارشناسی بکار  

 گرفته شد.

ت و مشابهت در بعد دیرینه شناسی مشترکا

م"، حالت تنزیلی حروف مقطعه "حها نظیر  

که حاکی از بسط و توسعه، تفضیل، تفریق، 

تدریج، استمرار و فرآیندی بودن با فعل 

عنوان  به  کتاب"  "واژه  دارد،  مضارع 

مجموعه قوانین و دستاوردها که با واژه 

های "وحی" و "قرآن" نیز آمده است، واژه 
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های حکمت و رحمت، واژه ی "حق" برای کتاب 

وان فرآیند پیدایش جهان آگاهی ها، به عن

فرآیندهای  در  موت"  و  "حیات  های  واژه 

و  ایمان"  و  "علم  اجتماعی،  و  طبیعی 

اراده  نشانه  عنوان  به  آنها  مشتقات 

انسان، تجربه موسی و بنی اسرائیل و غیره 

آمده است ولی در تبارشناسی در سوره مومن 

بانی روش برخورد کافر و م-جدال بین مومن

می واژ  طرح  و  برای شود  متفاوتی  های  ه 

بعدی  های  سوره  و  سوره  این  در  مجادله 

حوامیم آورده می شود که حاکی از اختالف 

با آن  عمق توسعه مجادله و روش برخورد  

 .است

در سوره فصلت به تفصیل روشن تر آن می 

پردازد و ریشه های مجادله و روش برخورد 

و تنظیم رابطه انسان ها با توسعه نعمت 

 مهم است. ها

تاریخی  های  ریشه  به  زخرف  سوره  در 

زیاده روی که منجر به مجادله شده است  

در سوره دخان به عملکرد و    می پردازد.

کنش ارتباطی روزمره زندگی و نتایج آن 

در سوره جاثیه به موضع گیری   می پردازد.

می   -مومن مختلف  های  زمینه  در  مشرک 

گیری  اوج  به  احقاف  سوره  در  پردازد. 

بازیگر م دو  انتها  در  و  رسد  می  جادله 

 محسن شکل می گیرد. -ظالم

در نهایت سیر گفتمان مجادله ضمن جذب 

کافر که در طول    -یا دفع نیروهای مومن

سوره های حوامیم با بازیگران متفاوتی 

فیزیکی   برخوردمطرح شده اند به نقطه اوج  

سوره های محمد، حجرات و   که درمی رسد  

که تعامل جنگ و صلح و  فتح مطرح می شود  
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 خودسازی پس از صلح بررسی می شود.

روش   -2 در  بازیگران  و  مفاهيم  توسعه 

 تبارشناسی

در برداشت هایی از سوره های حجر تا 

در بحثهائی از "ساختارگردانی (  166)قصص  

تا اراده گردانی" و در سوره های حوامیم 

توسعه مفاهیم و واژه ها و بازیگران در 

مختلف   و موارد  ای  شبکه  بررسی  مورد 

مجموعه ای قرار گرفت که در اینجا فقط  

 لیست می شوند:

رحمت   -(1) و  نعمت  های  واژه  ترکیب 

(167( سری   )168( اسطوره  بیان   )169  )

(، 172(، پرستش )171( فالح )170اعتزال )

 (174) ی(، مش173وحی )

 ترکیب واژ ه های -(2)

و پیری    جوانی، رشد، بهم پیوستگی "  -

، رشد، حزب، (ی"در ترکیب واژ ه های " )فت

 (175اصحاب، قرن و خضر )

"کهف، اعتزال، رشد، سری" برای دوری   -

توسعه"  و  خودسازی  گزیدن،  غربت  کنج  و 

(176) 

 (177ی و پاکی )سامانه دانائ -

 (178رزق و امنیت ) -

 (179غوا، ربت" )لبعث، لتب -

 (18ات، بیوت، نور )انبی -

اواب،   - توبه،  عمل،  پاکی،  دانائی، 

 (181)منیب

 (182زنا، تهمت ) -

 (183تکذیب، تسلیم و تصدیق ) -

 (184، قدرت و فضیلت )معرفت-

 (185، ایمان )فتنه -
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 (186رزق، انشاء ) -

 (187بداء، خلق، رزق و انشاء ) -

 (188خلق، اعاده، انشاء و رحمت ) -

 (189) اسماع تفکر، تعقل، علم و -

 (190ابه، تقوی، صلوه و تسلیم )ان -

صبر و شکر، قدرت و معرفت، تکذیب و   -

 (191یادآوری، توبه، اواب )

 (192نعمت و رزق ) -

 (193حدیث، کتاب، متشابه و مثانی ) -

کتاب، توسعه، اختالف، حکم، میزان و   -

 (194عدالت )

 (195زوجیت، ارحام ) -

 (196) بثیذرو، نزد، رزق و  -

 (197ندگی سالم )مشی، الگوی ز -

 (198رحمانیت، عبادت ) -

 (199) صفحذر،  -

 (200، فتنه، امتحان )بالء -

 (201استغفار، ذنب ) -

 (202استغفار، ذنب، نصر ) -

 (203نعمت، صراط المستقیم ) -

 (204علم، ایمان و تقوی ) -

 (205ظن، تجسس و غیبت ) -

 شبکه واژه ی "صراط المستقيم" -3

آیه این واژه بکار   30حدود  در قرآن در  

رفته است و می توان این آیات را استخراج 

 و روال نزول آنها را بررسی کرد.

از نظر شبکه مفاهیم مهمی نظیر "هدایت، 

و اتباع"   )اجتباء(مشی، عبد، اعتصام،  

 با آن بکار رفته است.

معبود   -صراط المستقیم مسیر حرکت عابد

پاکی به دریافت است که انسان با آگاهی و  

می رسد و طی یک مشی به جهان آگاهی ها 
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پیوند میخورد. هدف رهایی از وابستگی ها 

است  آگاهی  جهان  به  پیوستن  و  )شرک( 

)توحید( ولی اجرائی کردن این باور نیاز 

 به مشی که یک فن و روش است دارد.

ابتدا به این هدف اشاره   حمددر سوره  

پردازد   و در انتها به بیان مصداقها می

در این مسیر  طریق(    )  و در وسط سوره طی

و روش اجرائی را با واژه صراط المستقیم 

و  ویژگی  انسان  اگر  و  کند.  می  بیان 

مختصات این واژه را تعیین کند بهتر و  

 جامع تر آنرا درک و اجرا خواهد کرد.

صراط المستقیم راه اصلی و استراتژیکی 

گیرد  قرار  آن  در  انسان  اگر  که  است 

اصالح   مسیرشوندگی  این  در  جزئی  خطاهای 

 .(206خواهند شد )

جهت بررسی شبکه مفاهیم مرتبط با "صراط 

 المستقیم" موارد زیر قابل ذکر است:

 انسان عابد -(1)

در رابطه با انسان که مسیر سخت را با 

)عابد(   تالش جهت صیقل دادن خود طی می کند

کرده  ذکر  زیادی  مرتبط  های  واژه  قرآن 

ه در سیستم آگاهی، پاکی، عمل صالح، است ک

 ، انابه و منیب می گنجد.اوابتوبه، 

 مشی -(2)

مشی به معنی حرکت انسان از یک نقطه و 

حالت به یک نقطه و حالت دیگر با اراده 

 است.

یعنی انسان با اراده همواره در مسیر 

شوندگی به سمت هدف می رود که جزئی از 

شوندگ باعث  که  است  مسیر  خود  می هدف  ی 

 شود.
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و  تجربه  "هدف،  به  نیاز  حرکت  این 

تحلیل، شناخت، امکانات و محدودیت ها،  

نقش   تاریخی،  بینش  مشکالت  بندی  طبقه 

محیط -بازیگران و شخصیت ها، شرایط زیست  

و غیره دارد که همگی در رابطه با "مشی" 

 مطرح می شوند.

 صراط المستقیم -(3)

هدایت، عبد، "در این مسیر با مفااهیم  

مشی، اتباعاجتباء    اعتصام،  روبرو   "و 

هستیم که به منزله انسانهایی است که به 

جهت  تالش  با  اراده،  با  اجتماعی،  صورت 

پاکسازی به مسیر شوندگی باور داشته و 

 در آن جهت حرکت می کنند.

 تقوی -(4)

ر است و تدر مسیر شوندگی جهت گیری مست

به  که  است  گیری  جهت  حفظ  بیانگر  تقوی 

غی می طور  متصل  شبکه  این  به  مستقیم  ر 

 شود.

مرتبط   "کنترل با  مفاهیم  شامل  تقوی 

خشم، گذشت از مردم، ذکر هللا و استغفار، 

یوقنون(، عدم اصرار به کار زشت، شناخت )

و سارعوا الی   توحید، انفاق، اقامه صلوه

 می باشد.  "مغفره

 صبر -(5)

و  داشت  حوصله  باید  شوندگی  مسیر  در 

آن با واژه "صبر" بیان مقاومت کرد که قر

 می کند.

"ال  مفاهیم  شبکه  صبر  با  رابطه  در  و 

تهنوا،   ال  ضعفوا، ماتحزنوا، 

، فشلتم، تنازعتم و عصیتم" مااستنکانوا

 آمده است.

 صلوه -(6)
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"صلوه"  دیگر  مستقیم  غیر  مرتبط  واژه 

است که با شبکه مفاهیم "زکاه، انفاق، 

 عدم فحشا و رب العالمین" مرتبط است.

 معبود -(7)

توحید  با  معبود  و  ها  آگاهی  جهان 

)الوهیت، ربونیت و رحمانیت(، هدایت و  

 یاری مرتبط است.

بنابراین مالحظه می شود اگر یک موضوع 

بررسی جامع تبارشناسانه شود، با شبکه  

بازیگران  و  موضوعات  ها،  واژه  از  ای 

مختلف روبرو می شود که در روند تاریخی 

جدید طرح و توسعه   متناسب شرایط مفاهیم

 می یابد.

 تبارشناسی خشونت و شکنجه -4

به منظوبررسی جامع روش تبارشناسی به 

شکنجه  و  خشونت  مورد  در  عام  مثال  یک 

 شود: ترروشنپرداخته می شود تا 

وقتی یک واژه در فضای گفتمان در  -1

یک دوره بررسی می شود واژه ها، 

بازیگران  و  مفاهیم،موضوعات 

صحنه می شوند و با مختلف وارد  

 آن مفهوم پیوند می خورد.

های  -2 دوران  در  تاریخی  روند  در 

مختلف واژه مورد نظر دچار تحول 

و تغییر می شود و احتمال ورود 

بازیگران  و  مفاهیم  ها،  واژه 

 جدید وجود دارد.

یک  -3 در  صادره  حکم  اینکه  امکان 

ی برای سایر دوران ردوره قابل تس

وامل بدون در نظر گیری مجموعه ع
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فوق وجود داشته باشد معلوم نیست 

در   مدخلو باید انواع عوامل ذی  

آن حکم، مفهوم و موضوع در شرایط 

های مختلف بررسی شود محیط  -زیست

جدید   برداشتو متناسب هر دوره  

صورت پذیرد. لذا اجرای هر حکمی 

متعلق به دوران قبل برای آینده 

به دور از در نظرگیری عوامل و 

فوق   صحیح موارد  اصوال  و  اساسا 

 نیست.
در بررسی تبارشناسانه خشونت و شکنجه 

سعی می شود مفاهیم مرتبط در دوران های 

 مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

در دورانهای قدیم انسجام و قدرت سیاسی 

برای حکومت ها به عنوان برقراری امنیت 

عموما پذیرفته شده بود. افرادی که نظم 

یا مخالف سیستم    عمومی را بهم می زدند

چون  و  شدند  می  بازداشت  بودند  قدرت 

سازمان زندان وجود نداشت یا محدود بود 

و  آورده  شهر  میدان  از  را  خاطی  افراد 

می خبر  را  شکنجه کردند  مردم  ناظر  تا 

باشند. هدف این بود که فرد خاطی تنبیه 

انواع  باشد.  عموم  برای  درسی  تا  شود 

عمال می شکنجه های علنی در حضور مردم ا

شد و حتی آنها را به اسبی می بستند و 

در شهر می چرخاندند و سپس به طرز فجیع 

به قتل می رساندند و جسد او را برای 

 مدتی به نمایش می گذاشتند.

قدرت جهت تداوم نیاز به سرکوب و شکنجه 

داشت و فرصتی به فرد خاطی برای محاکمه 

نمی نظر  ابراز  دورانهای و  در  دادند. 
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حتی تا قرون نوزده که شورش ها و بعدی  

مقاومت ها شکل گرفت شکنجه، مجازات به 

صورت مشخص روی افراد اعمال می شد ولی  

از این دوران به بعد یک نوع چرخش از 

بی واسطه و  تاکید روی شکنجه جسمی مستقیم  

و علنی به انسان ذی شعور بوجود آمد و 

قدرت و انضباط پیدا شد و   نوینتکنولوژی  

 رد مجازات بکار گرفته شد.در مو

اصالح   شکنجه،  دوران  این  زندان در  و 

شد. تا قبل از آن مجازات به صورت مطرح  

ربط  حاکم  و  پادشاه  قوانین  به  شکنجه 

در  خشن  زیادی  حد  در  مجازاتها  داشت. 

مالعام و بطور نمایشی بود و به صورت آئین 

ها اجرا می شد و در نهایت به مرگ منجر  

 می شد.

ور آ  رای مردم دیدن شکنجه ماللبه مرورب

به  حاکمان  آزادی  تدریجی  بروز  با  بود 

و   برآمدند  مجازات  توجیه  لذا  دنبال 

اقرار گرفتن مطرح شد و برای اخذ اقرار 

 ضایی بوجود آمد.قفرآیندهای اولیه 

جمع آوری مدرک و اعتراف گیری وسیله 

ای برای صحت مجازات بکار گرفته شد و در  

راف مجرم به خطا باعث زمان شکنجه با اعت

می شد که هم به اتهام و هم به شکنجه 

 مشروعیت داده می شود.

طرفه  یک  شکنجه  مرحله  این  در  لذا 

با  مجرم  شکنجه  به  تبدیل  فردی  مستقیم 

جدید   دستگاه  یک  توسط  گیری  اعتراف 

 )قضائی( بوجود آمد.

ویژگی عمومی شکنجه و برگزاری آئین و 

نما اجرای  و  مالعام  در  برای مراسم  یش 
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مجازات که حالت کیفری گرفته بود باعث 

روشن  همه  برای  پادشاه  قدرت  که  شد  می 

عبرت  آن  بودن  نمایشی  علنی  هدف  و  شود 

گرفتن همگان بود تا مردم بدانند تخلف 

 بدون مجازات نمی ماند.

در بعضی موارد به تدریج مردم ابراز 

مقاومت کردند و لذا امکان داشت مجازات 

زاد گردد. در قرن هیجدهم کاهش یا فرد آ

این فرآیند رشد کرد و اعدام در مالعام  

و  شد  می  روبرو  مردم  اعتراض  با  غالبا 

مخاطره  به  مجازات  علنی  نمایش  لذا 

 افتاد.

اجتماعی  مصلحان  و  حاکمان  بنابراین 

افراطی  و  خشن  قوانین  که  شدند  برآن 

مجازات را کاهش یا لغو کنند و اصل را 

 هند.بر حفظ حکومت قرار د

افراطی  خشونت   از  مصلحان  تدریج  به 

حفظ  برای  حاکمان  لذا  و  کردند  انتقاد 

روی  مجازات  از  دیگری  اشکال  به  قدرت 

وردند. مصلحان ابتدا خواهان تغییراتی آ

اصالت   بودند که مجازات را مالیم می کرد و 

به انسان کمتر مشاهده می شد و هدف این 

کیفری  مجازات  نوین  آرایش  با  که  بود 

های قدرت سیاسی و اقتصادی را کاهش هزینه

 دهند.
در نظم نوین مجازات جرم را بی احترامی 

به پادشاه و حاکمان یا خواست آنها ربط 

نمی داند بلکه آنرا علیه قوانین، نظم و 

امنیت اجتماعی تصور می کردند و لذا هدف 

و  جامعه  از  دفاع  مجازات  در  جدید 

 بازگردان فرد خاطی به جامعه بود.

علنی  مجازات  مرحله  این  در  بنابراین 
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سمت   به  بتدریج  افراطی  خشن  نمایشی 

مجازات مالیم تر و بدور از خواست پادشاه 

و در راستای حقوق جامعه بود و لذا شکل 

جدیدتر و عمومی تر پیدا شد و عامل جدیدی 

 وارد نظام مجازات شد. به نام جامعه

در سیستم جدید مجازات و تنبیه بر اساس 

عد استوار شد و مجازات باید هماهنگ قوا

و متناسب به فرد مجرم اعمال می شد و 

 هدف تنبیه برای ترک جرم شد.

به تدریج انواع تنبیه ها مد نظر قرار 

گرفت که نوعی محرومیت بجای اعمال شکنجه 

روی بدن و جسم بود بطوری که تاثیر بر 

ذهن و روح مجرم بگذارد و کمترین هزینه 

حاکم و بیشترین هزینه را   را برای سیستم

 برای مجرم برای ترک جرم داشته باشد.

لذا اجبار به تدوین قوانین قضائی و  

در  باید  قوانین  این  و  امد  پیش  کیفری 

دسترس همه قرار می گرفت تا افراد بدانند 

در صورت بروز جرم چه پیامدهایی بر آن  

 جاری خواهد شد.

بنابراین نظام قدیمی شکنجه علنی خشن 

ایشی به نظام قضایی دارای قانون با نم

از  مجرم  فرد  و  گشت  تبدیل  قضایی  مرجع 

تنبیه  به  بدنی  و  جسمی  تنبیه  حالت 

محرومیتی روبرو می شد و نهادهای جدیدی 

 برای اجرای مجازات شکل گرفت.

از این دوره به بعد اصالت به انسان و 

و  تجارب  بکارگیری  و  جرم  بروز  علل 

ش مطرح  علمی  مجرمدستاوردهای  به   ،د. 

زندگی او و سرنوشت او عالقه نشان داده  

شناسی   روان  دانش  بنابراین  و   وارد شد 
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میدان جرم و مجرم شد و به نظام قضائی و 

و   "جرم"  پدیده  خورد.  پیوند  قوانین 

بررسی آن طبق هنجارهای عمومی و اجتماعی 

از یک سو و "مجرم" به عنوان کسی که باید 

سی شود از سوی طبق قوانین تدوین شده برر

دیگر به نظام مجازات پیوند خورد و حالت 

 نوین تری پیدا کرد.

در  انسانی  علوم  بکارگیری  بنابراین 

شرایط  نظرگیری  در  و  مجرم  با  رابطه 

اجتماعی و هنجارهای آن در رابطه با جرم 

ایجاد  مجازات  سیستم  در  نوین  حالت  یک 

 کرد.

و  دانان  حقوق  برای  که  سوالی 

ح شده بود و این بود که روانشناسان مطر

مجازات مشابه امکان پذیر نیست و زندان 

کردن شکل مناسبی نیست. زندان صرفا برای 

از  و  بود  مطرح  آزادی  از  استفاده  سوء 

طرف دیگر پر هزینه بوده و امکان اصالح  

 نیز کم بود.

حبس  نوزدهم  قرن  آغاز  در  بنابراین 

البته   شد.  مجازات  سیستم  وارد  کیفری 

تنبیهی در قرون هفده و هجده   زندانهای

در هلند، انگلستان و آمریکا وجود داشته 

است ولی حالت فراگیر نبوده است و پدیده 

وقتی   مجازات  نوین  سیستم  در  زندان 

قدرت   در  انضباطی  تکنولوژی  و  فناوری 

 مطرح شد به میان آمد.

لذا روند مجازات از حالت اولیه خشونت 

ائی با افراطی به تنبیه توسط سیستم قض

وارد  جرم  بحث  و  قوانین  گیری  نظر  در 

آوری  فن  و  تکنولوژی  مدرن  نظام  مرحله 

 انضباطی گردید و بحث "نظارت" مطرح شد.
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تکنولوژی انضباطی در اوائل قرن هیجده 

بوجود آمد و در قرن نوزده به علت توسعه 

علوم و دانش توسعه سریعی یافت و این یک 

دستاوردهای   عام  و  مسئله  بوده  انسانی 

 ربطی به زندان و مجازات نداشت.

البته قدرت انضباطی از قدیم در صنایع 

کارگاهی، ارتش، معابد، صومعه ها، کلیسا 

ها و مراکز مذهبی و درسی برقرار بوده  

برای  نظام  کلیت  توسط  بتدریج  ولی  است 

گرفته  بکار  انضباط  برقراری  و  سلطه 

د  شد.نظارت وارد مرحله جدید فراگیری ش

همه  در  نظارت  بصورت  را  انضباط  فن  که 

سطوح اجتماعی برقرار می کرد. اگرچه در 

قدیم کنترل و نظارت بر افراد خاطی بود 

مستمر،  صورت  به  قدرت  نظام  بعدها  ولی 

همه  بر  فراگیر  و  جانبه  همه  ثابت، 

اجتماعی اعمال کرد تا    -فعالیتها فردی

همه مردم را طبق قوانین با ابزارهای فن 

و   آوری کنترل  ابعاد  همه  در  انضباطی 

 نظارت کنند.

در سیستم نوین کنترل و نظارت بکارگیری 

سلسل صورت  به  اجرای    هنظارت  مراتب 

کمک  با  تجسس  و  هنجارسازی  جهت  قوانین 

دانش روز مدنظر قرار گرفت. این امر برای 

و   رفاه  امنیت،  آزادی،  عمومی،  مصالح 

 برقراری دولت رفاه ضرورت شمرده شد.

رشناسی "نظارت و کنترل" نیز جالب تبا

که   نظامی  پادگانهای  اساس  بر  است. 

مدلهای هندسی را برای کنترل و نظارت می 

ساختند که کلیه امور پادگان و افراد را 

تحت نظر داشت زمینه ای فراهم شد که با 
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سامان دهی به فضاها در همه امور اجتماعی 

امکان نظارت به فعالیت ها بوجود آید و 

ریج این نظارت ها از حالت علنی به  بتد

صورت غیر علنی تبدیل شد و در حال حاضر 

همه  علنی  غیر  و  علنی  امور  از  ترکیبی 

صورت  به  فضاها  همه  در  را  ها  فعالیت 

کنند  می  نظارت  و  کنترل  براحتی  مداوم 

(207). 

فیزیکی  کنترل  و  نظارت  موازات  به 

نیز  سازی  بهنجار  و  سازی  اصالح  فرآیند 

د. در همه فضاها نظیر مدرسه، متداول ش

بیمارستانها،  ارتش،  کار،  محل  کارگاه، 

انضباط  غیره  و  خیابانها  خرید،  مراکز 

کاری، سهل انگاری، نافرمانی، بدرفتاری، 

 امور جنسی و غیره تحت نظارت است.

در این راستا حالت تنبیه به شکل گیری 

نظام تشویق نیز انجامید و هدف نظارت و 

تن فرد خاطی و تنبیه نیست کنترل صرفا یاف

مبادرت  آنها  اصالحی  تشویق  با  بلکه 

 ورزند.

بنابراین در روال تبارشناسی خشونت و 

هدف  اکنون  که  شویم  می  متوجه  شکنجه 

مجازات توسط بکارگیری فن آوری انضباطی 

بلکه   نیست  جریمه  و  شکنجه  سرکوب، 

 هنجارسازی افراد با جامعه است.

بر آوری  فن  این  اعمال  ای برای 

بنام   دیگری  عامل  به  نیاز  هنجارسازی 

تجسس و وارسی است. برای تجسس نیاز به  

برای  سازی  پرونده  جهت  مدارک  و  اسناد 

 افراد است.

پرونده ها در مراکز مختلف نظیر مراکز 

غیره   و  نظامی  پزشکی،  کاری،  تحصیلی، 
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برای افراد مختلف وجود دارد و در صورت 

ید نظام لزوم به صورت شبکه ای در معرض د

قدرت قرار می گیرد و بررسی مجرم و جرم 

در ابتدا به راحتی صورت می گیرد و یا 

حتی با بررسی عمومی مدارک، رفتارها و 

جرم   پیشگیری  از  افراد  زندگی  روش 

 جلوگیری می کنند.

شبکه   امروزه با  نامرئی  قدرت  سیستم 

پیچیده نامرئی همه ی فعالیت ها را تحت 

بط دارد  کنترل  و  متد نظارت  با  وریکه 

است.  کرده  فرق  بسیار  اولیه  و  قدیمی 

در  انضباطی  نظام  این  است  قرار  البته 

راستای دولت رفاه و هنجاری سازی عمومی 

 بکار رود.

سیستم  سطح  و  میزان  جدیدتر  بحث  در 

انضباطی و فرآیند و روش اعمال آن مطرح 

 است.

بکارگیری معماری توسط سیستم نظارت در 

هر لحظه بتوان حداکثر   قدرت جهت اینکه در

وارسی قرار دهد افراد را در معرض دید و  

زیرا است  مهم  می   نیز  کمتری  هزینه  با 

توان به این کار مبادرت کرد. برای همین 

زندانها را بعدا بصورت مدور و در طبقات 

ساختند تا دیده بان بتواند در هر لحظه 

همه را ببیند و با بکارگیری تکنولوژی 

امرئی این کار بهتر اجرا جدید مرئی ون

 می شود.

تم وارسی و دید مرئی و یا نامرئی سسی

همواره  که  کند  می  آگاه  نیز  را  افراد 

رفتارهای  از  تا  هستند  نظارت  تحت 

 نابهنجار پرهیز کنند. 
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مدنظر  فرآیند  این  در  که  مواردی  از 

قرار گرفته است سطح نظارت است و از ورود 

پره افراد  خصوصی  زندگی  حیطه  می به  یز 

شود ولی بعضی نهادها به تناسب اهداف و 

درسی   مراکز  مانند  خود  های  برنامه 

مذهبی، نظامی و غیره به روش زندگی افراد 

 نیز وارد شوند.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که 

توسعه  با  غرب  اقتصادی  توسعه  پیوند 

سیاسی به کمک دانش و توسعه علوم انضباطی 

گردید یعنی ضرورت باعث رشد سرمایه داری  

مبنای آن بوده   توأماناقتصادی و سیاسی  

 است.

ضرورت وجود سیستم قضائی مستقل   بعالوه

و عدالت گرا نیز به مرور با آن پیوند 

خورده است. در این فرآیند فقط انباشت و 

افزایش  بلکه  است  نبوده  سرمایه  رشد 

معرفت به صورت تعاملی دو طرفه در   -قدرت

ی تسلط بر امور و هدایت پیوند با ابزارها 

 آنها کارکرد داشته است.

بررسی زندان و حبس در این تبارشناسی 

نیز مهم است. زندان از اوائل قرن نوزده 

برای  انضباطی  و  قضائی  سیستم  اساس  بر 

اصالح مجرم بکار گرفته شد تا با جامعه  

ا  و  جرم  بروز  علل  بررسی  شود.  بهنجار 

شناسی "جرم  بحث  ضرورت  مجرم  را نسان   "

به   زندان  فقدان  البته  بخشید.  تکامل 

عنوان یکی از عوامل نظام انضباطی مطرح 

برای  نهادها  و  ها  سازمان  بلکه  نبوده 

نگهداری  خطاکار،  جوان  و  صغیر  افراد 

کودکان بی سرپرست، انجمنهای خیریه نیز  

در همین نظام قرار دارند، در مورد حبس 



شناخت قرآن به روش  –فصل هشتم   

   387  تبارشناسی

 

 و زندان برای هنجارسازی و اصالح، ضرورت

تدوین  و  تشخیص  جهت  دانش  و  علوم  ورود 

امور هنجار و نابهنجار شکل گرفت و انواع 

علوم بخصوص انسانی و زیست محیطی وارد 

و   جرم  کاهش  های  زمینه  تا  شدند  بحث 

هنجارسازی را فراهم کنند. لذا بحثهای 

جنسی،   امور  نسبی،  رفاه  زیست،  جمعیت، 

معیشت و امور اقتصادی و غیره مهم شده و  

این رابطه مورد بررسی قرار گرفتند. در  

و   علمی  دینی،  جنسی،  امور  تبارشناسی 

تاریخ جنسیت یک بحث کامال مهم و مستقلی 

شناسی   تبار  با  که  پیوند است  خشونت 

می می بحث  ارکان  از  یکی  و  که شود  [ورد 

جای طرح آن نیست. ممنوعیت گفتمان جنسی 

در زمان قدیم به علت دین ورزی، حیاء و 

زناشویی رسمی و سرکوب نیازها تا زندگی  

در  که  است  نکته  یک  رسمی  ازدواج  زمان 

قبول  قابل  قواعد  تحول  با  هفدهم  قرن 

سیاسی،  های  ضرورت  و  شود  می  مواجه 

نیز   را  جنسی  امور  اجتماعی  اقتصادی، 

می   اجتماع  وارد  علنی  گفتنمان  وارد 

نماید و از پیوند با بحث مطرح شده یکی 

در شده  ملحوظ  امور  و   از  قدرت  سیستم 

 نظارت است.

مورد  در  درسی  مراکز  در  هنوز  البته 

مراکز  بخصوص  جنسی  امور  محدوده  و  سطح 

مذهبی بحث و چالش است ولی جامعه در حد 

با آن سعی   ذیربطرشد سرمایه و نیازهای  

کرده است آنرا با قوانین پسندیده تر به 

مرور بهنجار نماید و لذا "دانش جنسی" 

 بحث قبلی پیوند خورد.بوجود آمد و با 
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است.  قدرت  محدوده  و  سطح  دیگر  بحث 

قدرت شبکه   معرفت-فرآیند  بابکارگیری 

نظام انضباطی و وارسی برای بهنجارسازی 

و اصالح جامعه بر اساس قوانین مشروعیت 

دوران  در  جدید  بحث  ولی  است  پیداکرده 

نئولیبرالیسم و نحوه استفاده از قدرت  

 جای تامل دارد.

گ توان  تا می  قدرت  انضباطی  شبکه  فت 

زمانی که در راستای اصالح، رفاه نسبی و 

امنیت عمومی با اعمال نظارت برخود با 

ابزارهای مختلف نظیر رسانه ها عمل می 

کند مشروعیت دارد و باعث گسترش، توسعه 

 و تثبیت قدرت زیستی عمومی می شود.

در  که  شود  می  مالحظه  بنابراین 

شکنجه و  خشونت  خاطی    تبارشناسی  افراد 

است.   داده  رخ  عظیمی  تغییرات  تاکنون 

شکنجه،  افراطی،  و  خشن  حالت  از  تغییر 

علنی، نمایشی روی جسم و بدن فرد بدون  

حق صحبت کردن به یک مجموعه ای از جرم 

شناسی، روانشناسی، سیستم قضائی و کیفری  

دادستان،  قاضی،  دادگاه،  شدن  وارد  و 

اقتصادی اجتماعی،  امور  نقش  و    وکیل، 

جمعیت،  شرایط،  با  جرم  تناسب  و  سیاسی 

فیزیولوژی،  شناسی،  زیست  جنسی،  امور 

تبدیل  غیره  و  شناسی  آسیب  جنسی،  دانش 

با  انضباطی  سیستم  یک  توسط  و  است  شده 

هدف اصالح و بهنجار سازی در جهت تطبیق  

افراد با جامعه در راستای دولت رفاه و 

 منافه عمومی درآمده است.

زیگران ورودی به یک میزان عوامل و با

حکم متناسب دوران صدر    یا یک بحث مجرد  

بدون در و تعمیم آن  ای  اسالم یا هر دوره
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نظرگیری این عوامل و شرایط بسیار زشت، 

موهن و مذموم می باشد. بازگشت به سیستم 

قاضی مطلق در جرائم با اختیارات تام و 

شکنجه  یا  مالعام  در  اعدام  از  استفاده 

افراطی جسمی و روانی ضرورت بررسی های  

می  روشن  را  امور  همه  در  تبارشناسانه 

سازد. دوری از علوم و دانش روز و میان 

بخصوص  قدیمی  امور  به  توسل  و  ای  رشته 

ایدئولوژیک به دور از دورانهای طی شده 

و مطلق کردن و مقدس کردن احکام یکی از 

 مسائل عمده فعلی جوامع دینی می باشد.

 شناسی مفهوم وابستگیتبار -5

 مقدمه -(1)

روش تبارشناسی این امکان را می دهد  

در  را  ذیربط  معناهای  و  مفاهیم  که 

دورانهای مختلف پیدا و بصورت مجموعه ای 

 بررسی کند.

ای عربی به طور مستقیم در قرآن واژه

بر معنای وابستگی نیامده است ولی یکی 

از اهداف و ارکان اصلی قرآن بحث وابستگی 

و روش رهایی از آن است. وقتی به واژه 

این  با  رابطه  این  در  بنحوی  که  هائی 

مفهوم و معنا هستند وارد می شویم مجموعه 

روند  در  مرتبط  بصورت  آنها  از  عظیمی 

تاریخی نزول آمده است و بتدریج متناسب 

جامعه از نظر افقی و عمودی توسعه یافته 

 و عمیق تر شده است.

اهمیت  منظور  به  دارد  قصد  قسمت  این 

دادن به روش تبارشناسی مفهوم و معنای 

وابستگی را به طور خالصه در بعضی از سوره 

ها یا آیات قرآن بررسی نماید تا نشان  
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داده شود یک متن با مفاهیم متفاوت را  

متفاوت  دورانهای  در  توان  می  چگونه 

 بازخوانی کرد.

 مبانی -(2)

ن به چشم می خورد آنچه در سراسر قرآ

توحید از   -گفتمان  یکی  یا  و  است  شرک 

اهداف آن از طرح مسائل مختلف جهت دادن 

 آنها به این گفتمان است.

"توحید" به معنای یگانگی جهان آگاهی 

ها و جهت گیری مستمر در این راستا و 

"شرک" به معنای جدائی از این فرآیند با 

 ت.اتخاذ وابستگی و قید و بند به امور اس

عموم شرک را در رابطه با قشر مشرکین 

می بیند ولی هرکسی می تواند آلودگیها و 

وابستگی هایی داشته باشد که به آن شرک 

 گفته می شود.

به  توجه  با  نعمات  از  برداری  بهره 

سامانه دانایی و پاکی انسان در حد ظرفیت 

شوندگی  پایه  و  جایز  آنها  توانایی  و 

نشدن به آن  انسان است ولی مهم وابسته  

 است.

همه افراد مراتب و وجوهی از شرک را 

همواره دارند ولی مهم جهت گیری به سمت 

هماهنگی با یگانگی جهان است که می تواند 

شرک را بزداید و پاک نماید. هماهنگی با 

راستای  در  آنها  جمعی  منافع  و  جامعه 

یگانگی جهان به منزله دوری از بدیها و 

مبنایی برای رهایی ارائه خوبی است و این  

 (.218از شرک است )

 اشاره به سوره بقره -(3)

پس از ارائه کالن چهارچوب حرکت انسان 

در سوره فاتحه سوره بقره مطرح می شود. 
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نام سوره که "گاو" است بسیار مهم و با 

تهیه  نویسندگان،  معموال  است.  مسمی 

سعی   نگاران  روزنامه  و  فیلم  کنندگان 

برای کتاب، فیلم یا دارند یک نام و اسم  

تیتر روزنامه یا خبر و مطلب رسانه ای  

برگزینند و شاید بتوان گفت روش فشرده، 

موجز و زیبا کردن کل محتوا در یک کلمه 

یا جمله کوچک هنر بسیار بزرگی است. بیان 

به  توجه  جلب  بتواند  اگر  نام  ارائه  و 

برای   راهگشا  بسیار  نماید  محتوا  عمق 

 مخاطب خواهد بود.

نامگذاری بیان یک تعبیر، تفسیر و   پس

صورت  به  رخداد  یا  محتوا  یک  از  تاویل 

فشرده و موجز است که مخاطب را در یک 

 نگاه به مطلب جلب می کند.

قرآن، با هنر ادبیاتی خود برای اولین 

برگزیده  را  "گاو"  نام  خود  بلند  سوره 

است و فیلم گاو نیز بیان همین محتوا با 

 ی است.روایت و داستان دیگر

تبارشناسی  شود  می  سعی  بنابراین 

وابستگی را در این سوره دنبال کرد و می  

توان با بسط آن با سایر آیات و سوره ها 

 آن پرداخت. مستمربه تکمیل 

 ریشه های وابستگی -(4)

در سراسر سوره بقره اشاره به مبانی و 

طرح  با  و  شرایط  هر  در  وابستگی  ریشه 

در و  کند  می  مختلف  فرازهای   موضوعات 

 دیگری به ارائه راه حل می پردازد.

می توان به طور کلی ریشه وابستگی مطرح 

شده در این سوره به شرح زیر طبقه بندی 

 کرد.
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 تعثوا )سرکشی و استثمار( −

الون اموال بالباطل، کوازه های ت −

حرامها، ابها    اتدلو الحکام،  لی 

حرص و خزی گویای این مسئله   ،ربا

 هستند.

 ستکبار(قدرت طلبی )ا −

فسق،  − امرهللا،  یقطعون  های  واژه 

فساد، انداد، عدوان و نقص عهد و 

پیمانها  در این رابطه قابل طرح 

 است.

 تحریف جهت سلطه )استبداد( −

کتمان قرده  هایهژوا خرافات،  خزی،   ،

ون حق به باطل، هوی، سحق، رجز، اثم، تلب

در   غلفغلو در دین، حسد، انکال، اغالل و  

 است.این رابطه آمده 

سوره   این  از هدر  ترکیبی  یا  واژه  ر 

ها در شرایط مختلف و نوع عمل خاصی هژوا

به عنوان یک انحراف که تولید وابستگی 

می کند آمده است و در مقابل طرح هریک 

نظیر   هایی  واژه  با  آنها  عن   تعنوااز 

السوء، عبد و عبادت، یوقنون، احسان به 

روزه،   زکوه،  صلوه،  حسن،  قول  والدین، 

و   صبر  صلح  ،صلوةحج،  و  تامرون   ،عفو 

بالبنال بالخیرات، اس  فاستبقوا  ر، 

ت تحکم وادوانفاق،  اهلها،  الی  االمانات 

صدقه،   معروف،  االمر،  بین  صالح  بالعدل، 

عمل صالح، محسن بودن، توحید، قربانی، 

 بر و غیره برای اصالح آن می پردازد.

طبقه بندی سه گانه این را می رساند 

وابستگی  رفع  جهت  اساسی  بطور  باید  که 

در مسیر اصلی قرار   تالش کرد و اگر انسان
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 گیرد موارد فرعی نیز پاک خواهد شد.

 مثالهای مهم از وابستگی -(5)

در این سوره با اشاره به یک روایت در 

  اوج مورد ذبح گوساله فرآیند وابستگی و  

 آن را توصیف می کند.

در هر دوره از تاریخ وابستگی به یک  

یا چند موضوع اصلی و محوری می شود و 

سایر وابستگی ها حول آن قرار می گیرد و 

یا به عبارت دیگر یک موضوع گفتمان غالب 

پیدا می کند و اکثر مردم در راستای آن 

 تقلید وار حرکت می کند.

به  اتصال  وابستگی  از  منظور  البته 

ن هدف  که  است  بلکه  اموری  تواند مییست 

شوندگی  و  آزادی  برای  وسیله  و  ابزار 

 .قرار گیردانسان 

قران در سوره های مختلف وابستگی اقوام 

نوح، عاد، ثمود، شعیب، موسی و غیره را 

کرده  مطرح  اجتماع  در  غالب  گفتمان  در 

 است.

در دوران موسی و بنی اسرائیل مردم به 

روش  کلیت  و  بودند  وابسته  گاو  به  شدت 

دگی به گاو وابسته بوده است. استفاده زن

از شیر برای ارتزاق، از پوست برای پوشش، 

برای حمل ونقل، برای شخم زدن و کشاورزی 

و بسیاری امور دیگر گاو همه چیز مردم  

 قلمداد می شده است.

در سوره بقره موسی جهت آزمایش و طرح 

مسئله وابستگی خواهان ذبح یک گوساله می 

محض مطرح کردن آن فرآیند ( و به  209شود )

وابستگی شدید قوم بنی   بعلتبهانه گیری  

 شود.میبه گوساله اسرائیل 
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عالقمندی و وابستگی مردم به گوساله به 

حدی زیاد بوده است که قرآن آنرا بسیار 

زیبا با آیه "واشربوا فی قلوبهم العجل 

( بیان کرده است. یعنی عالقه  210بکفرهم")

وجودشان رسوخ کرده به گوساله آنقدر در  

است که انگار با قلب آنرا می نوشیدند 

 یعنی پاره ای از تن آنها شده بود.

در جای دیگر قرآن می گوید "ثم اتخذوا 

 بیناتالعجل من بعده" یعنی بعد از ارائه  

و طرح مسئله وابستگی که به صورت روایت 

سنبلیک آمده است آنها به راه خود ادامه 

 دادند.

وابستگ در روایت  قرآن  را  گاو  به  ی 

( به نحو جالب 212داستان گوساله سامری  )

دیگری مطرح می کند. پس از استقرار قوم 

و  تمرکز  قصد  به  موسی  اسرائیل  بنی 

بمدت   می   چهلخودسازی  طور  کوه  به  روز 

رود و قوم خود را به برادرش هارون می 

سپارد. در این مدت کم و پس از دوران 

اسرائیل سامری   تالش جهت هدایت قوم بنی

که یک روشنفکر آگاه زمانه بوده و مردم 

را بخوبی می شناخته است جهت انحراف آنها 

گوساله ای ساخته و از مردم می خواهد طال 

و زیورآالت خود را برای تزئین آن بیاورند 

و با قرار دادن گوساله در راستای باد و  

تعبیه سیستمی باعث شد در مقاطعی صدایی 

ماید تا مردم را از راه موسی نیز تولید ن

بازگرداند بطوریکه کاری از دست هارون  

 بر نیاید.

بازگشت موسی و گفتمان او با هارون و 

زیبا  سازی  تصویر  صورت  به  قرآن  روایت 

 (.213گویای فرآیند وابستگی است )



شناخت قرآن به روش  –فصل هشتم   

   395  تبارشناسی

 

 نظام تقليد سازی -(6)

را  ثروت  و  قدرت  وقتی  سلطه  حکومت 

ن نیاز به متمرکز کرد جهت تداوم و حفظ آ

مذهب جهت توجیه آن دارد تا مردم علیه  

بپا به  نآن  استثمار  و  تحمیق  خیزند. 

وسیله نظام تقلید سازی صورت می گیرد و 

حکومت ها با تحریف مسائل به تولید تقلید 

جهت وابستگی مبادرت می ورزند. واژه های 

قرده، یحرفون، کما یحبط، اغالل، خزی و 

ذوب شدن در غیره گویای این مسئله است.  

اوج  و  یهودی  علمای  نظر  زیر  آنهم  گاو 

سنبلیک وابستگی است. در دوران فعلی ذوب 

یت نیز بیان تمثیلی دیگر از  شدن در وال

 وابستگی است.

از  سوره  این  در  دیگری  روایت  در 

( داستانی را نقل می کند 214)السبت  یوم

که بنی اسرائیل چون شنبه ها از کسب و 

عبادت بپردازند   تاکار منع شده بودند  

از قبل با ایجاد کانالهایی مبادرت به 

ورود ماهیها به آن می کردند تا پس از 

روز شنبه ها آنها را صید کنند و سایر 

 اجرا میکردند.  و  مردم این عمل را تقلید

 استمرار وابستگی -(7)

در این سوره به فرآیند آزادی انسان و 

رح کسب اراده در داستان آدم و حوا، در ط

فرآیند، خلق، حیات و مرگ، به طرح مراحل 

قریه و شهرنشینی بنی اسرائیل به فرآیند 

پردازد و خلقت انسان، جامعه در تاریخ می

به دورانهای هبوط در اثر وابستگی اشاره 

 کند.می

بنی  های  درخواست  استمرار  و  تکرار 

حرص   و  آزادسازی  فرآیند  در  اسرائیل 
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توانایی در جدا شدن دائمی )احرص( و عدم  

از آن )مزحزحه( باعث توسعه و پیچیده تر 

 شدن فرآیند وابستگی میشده است.

حرص دائمی، غروری که نمی شکند )کما 

رسد یهبط( و تحریف امور آنقدر به اوج می

که قتل نفس )تفسکون الدما( نیز رواج می 

خرافات  ترویج  با  یهودی  علمای  و  یابد 

به وسیله دین سعی در تسلط بر مردم را  

 دارند.

فرآیند تسلط با رواج خرافات و تقلید 

در سوره انعام به جوبی آمده است. علمای 

یهودی جهت تسلط بر مایحتاج اساسی مردم 

گاو   به و  که  همواره  است  بوده  گوساله 

می  آنها  مورد  در  شرعی  تکالیف  وضع 

پرداخته اند و سهمی از آن را برای خود 

ی کردند که قرآن و خدا از مردم مطالبه م

می گوید البته سهم خدا را نیز خود می 

خوردند و سپس می گوید "می خواهید شما  

را از این مسائل آزاد سازم" اشاره به  

 راه حل های اجتماعی متنوع می نماید.

 راه حلها -(8)

جهت  های  حل  راه  مرحله  هر  در  قرآن 

رهایی از وابستگی و آزادی انسان در این 

 کند. سوره ارائه می

داستان خلقت انسان و اشاره به اراده 

منزل  به  توبه  فرآیند  او،  اختیار  و 

بازسازی و اصالح، نگرش توحیدی با ارائه 

جهت   قربانی  فرآیند  و  ابراهیم  داستان 

قرب و نزدیکی به جهان و پاک کردن منییت، 

وجه  به  گیری  جهت  الکرسی،  آیه  روایت 

وجود  اولیه  ضرورت  و  حج  داستان  محسن، 

زق و امنیت و تمرین شناخت خود و پیوستن ر
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و به منافع جمعی در راستای جهان، انفاق  

پاکسازی برای فکر کردن و رشد کردن به  

م تاکید روی اختالفات و دوسیله روزه، ع

نظرگیری  در  بوسیله  مسائل  حل  جهت  تالش 

تنگ  از  دوری  و  )عرف(  جامعه  در  معروف 

و    مالی  نظری و گشاده روئی )بر(، گردش 

عدم تمرکز سرمایه، وقت شناسی، راههای 

پرهیز از اختالف در تجارت، دوری از ربا 

و گرایش به انفاق و بسیاری از امور و 

موضوعات مختلف که اختالفات بعلت وابستگی 

ها را کاهش و مردم را بهم متصل می کند  

 را در این سوره مطرح می کند.

 نتيجه -(9)

اسانه مالحظه می شود که با نگاه تبارشن

توان مفاهیم و معناها را که در قالب می

یک واژه بصورت  است  شده  طرح  مختلف  های 

شبکه بهم تنیده بررسی و توسعه آنها را 

 در روند تاریخی بررسی کرد.

دوران به  در بازگشت  سعی  و  قبلی  های 

دوران آن  از  در برداشت  آن  اجرای  و  ها 

های دیگر بدون در نظرگیری توسعه  دوران

سطحی، شرایط   انحرافی،  بسیار  تاریخی 

مجرد و بسیار موهن و زشت می باشد. این 

امر اگر به اسم دین و با توسل به آن 

 باشد بسیار خطرناک خواهد بود.
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 نمایه

به صورت   قسمتسال قبل این    5حدود   -1

ارتباط  »ساختار  عنوان  تحت  خالصه 

زبان، روایت و گفتمان« در سایت 

جرس شروع شد. اکنون با تغییراتی 

نگارش  آن  بازخوانی  و  تکمیل  به 

 شده است.

سهم  -2 بازرگان  مهدی  مهندس  مرحوم 

 بسزایی در این راستا داشت.

مرحوم طالقانی از زمره این حرکت  -3

 بودند.

شبستر -4 مجتهد  آقای  آثار  ی به 

 مراجعه شود.

ارسطو   .کلمه نشانه از سوسور است -5

معتقد به نظام دال ـ مدلول بوده 

 است.

این امر در سوره انعام در برخورد  -6

مورد  که  یهودی  علمای  با  قرآن 

کننده استفاده از حالل و حرام می

 آمده است.

مورد  -7 این  در  کالسیک  منابع  به 

 مراجعه شود.

به مقاله »هرمنوتیک و نظام تأویل  -8

سایت م  ، اجتماعی«  روابط  و  درن 
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پویا  حسن  اندیشه،  قسمت  جرس، 

 مراجعه شود.

هرمنوتیک لوتر نقطه عطف این روش  -9

 است.

 فیلولوژی -10

شال -11 پایهفردریک  ماخر  آن یر  گذار 

 بود.

 گذار آن بود.ویلهلم دیلتای پایه -12

مارتین هایدگر نقطه عطف این روش  -13

 بود.

پل ریکور به معنا   19در اواسط قرن   -14

 اد.اصالت د

نقطه عطف این دوران نیچه، مارکس  -15

 و فروید بودند.

 گذار این روش بود.میشل فوکر پایه  -16

 وجه اگزپستانسیل -17

و   -18 نیوفلد  مارک  دیویسون،  آندرو 

-اسکینز نظریات مهمی ارائه داده

 اند.

 هن و نیوفلد.ونظریات توماس ک -19

های بعدی در مورد تأویل در قسمت -20

 مفصل بحث خواهد شد.

رابطه   -21 عین"بررسی  ـ  روش   "ذهن  و 

 هگلی

 شناسیروش دیرینه -22

 بیکن و دکارت -23
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 مارکس، فروید و نیچه -24

-در بحث سامانه دانایی به نشانه -25

ای پول در اقتصاد و سیاسی و نظام ه

سازی و تبدیل مبادله، نظام نشانه

شناسی در ادوار آن به شبکه زبان

 مختلف بحث شد.

به مقاله »بازگشت به فلسفه« سایت  -26

، 1393اسفند    26زمانه،  تریبون  

 حسن پویا مراجعه شود.

ترجمه -27 به  مثال  داریوش برای  های 

 آشوری مراجعه شود.

 مثل فروید و اطرافیان او -28

یاران فروید آقایان یحیی مهدوی،  -29

رضا داوری اردکانی و بعدها توسط 

 سیدحسین نصر

در شرایط کنونی با حربه »تهاجم  -30

مواضع  بررسی  فرهنگی« 

 توجه است. بنیادگرایانه قابل

-امیل دورکهیم، بنیانگذار جامعه -31

های بدوی ناسی مدرن، کتاب »صورتش

 1912زندگی دینی«، 

اسکات اتران در گفتگو با دیوید  -32

 مداری، ترجمه حمید پرنیانشریعت

اورشلیم،  -33 کتاب  در  تابران  کولین 

199. 

 وبر ماکساصطالح  -34
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به نقش علمای یهودی در سوره بقره  -35

و انواع   گوساله  موارد یا انعام  

مایحتاج اساس زندگی   جهت کنترلآن  

 مردم مراجعه شود.

برای نمونه به کتاب وجدان بیدار  -36

 مراجعه شود.

به  -37 اشاره  متون  بعضی  در  که  این 

می میاین  »ما  که  گوییم«، شود 

«، و ما  »تالوا«، »قال هللا«، »نظام

زبانی  بازی  یک  به  اشاره  غیره 

 وار مورد توافق جمع است.نظام

 48تا  38دثر آیات سوره م -38

به سایت ملی مذهبی، قسمت اندیشه،  -39

به سوره مراجعه  قرآن  متفاوت  های 

اواب، قسمت »توبه،  مورد  در  هایی 

 منیب، انابه« مراجعه شود.

و  -40 فکر  جسم،  »پاکسازی  کتاب  به 

 1392، چاپ شریف  حسن پویا  ،روان«

 مراجعه شود.

 36ین آیه فسوره مطف -41

و   153، آل عمران  18های فتح  سوره -42

 85مائده 

عمران   -43 آل  نساء  145سوره   ،134 ،

 ؛ ...46، کهف 103بقره 

های »توبه، اواب، منیب بررسی واژه -44

مذهبی،  ملی  سایت  انابه«،  و 
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برداشت سورهاندیشه،  از  های هایی 

 قرآن، حسن پویا

که  -45 نساء  سوره  اول  آیه  به  حتی 

تولیدمثل در انسان از حالت صرف 

به تکثیر خارج شده و با طرح سؤال  

اشاره  آن  گسترش  و  عقالنی  توسعه 

 کنند.دارد، توجه نمی

46- physical needs 

47- Being needs 

48- Secuity needs 

49- Self Steam 

50- Self Activization 

51- Humanitic moraliatic Principle needs 

توجه  -52 حج  فرآیند  به  مثال  برای 

 شود.

 6تا  1سورۀ تکویر آیات  -53

 115سورۀ مؤمنون آیه  -54

، سوره حشر 8و    7سوره زلزال آیات   -55

 40، سوره بناء، آیه 18آیه 

 40تا  16سوره نباء، آیات  -56

اندیشه،  -57 قسمت  جرس،  سایت  به 

ای تحت همین نام، حسن پویا، مقاله

 مراجعه شود.

به سایت جرس، قسمت اندیشه، مقاله  -58

حسن  گفتار«،  یا  نوشتار  »قرآن 

 پویا مراجعه شود.

59- Post Structuralism 
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 وکوبرگرفته از نظریات میشل ف -60

61- Bio-Power 

62- Structuralism 

لودویک ون وینگشتاین از پیشتازان  -63

زبان جنبش  در  نظریه  شناسی این 

 بوده است.

64- functional 

65- Socil constructionism 

66- Critical lingvistics 

67- Citical discourse analisis 

طرح و توسط الکال،   و توسط میشل فوک -68

 موف، فرکالف توسعه یافت.

 توسط روث و داک -69

 توسط ترون وایک -70

 توسط فورمن فرکالف -71

 توسط داکال و موف -72

 هژمونی شدن یک نشانه -73

تثبیت معانی تعهد در   -74 ل بقا ممثالً 

تخصص، والیت فقیه، فتنه در جریان 

سال   در 88انتخابات  معیشت   ،

 ، ...1396انتخابات سال 

 وفو م نظریه الکال -75

 نظریه نورمن کالف -76

 و موف نظریه الکال -77

به بخش اول قسمت بازگشت به فلسفه  -78

 مراجعه شود.

برای سوره -79 احقاف.  تا  مؤمن  های 
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ـ  ملی  سایت  به  بیشتر  توضیح 

پویا،  حسن  اندیشه،  قسمت  مذهبی، 

های مذکور مراجعه برداشتی از سوره

 شود.

به سایت جرس، قسمت اندیشه، مقالۀ  -80

تار« مراجعه قرآن، »گفتار یا نوش

 شود.

به بخش اول، فصل دوم، قسمت الف،  -81

بحث »سامانه دانایی انسان مدرن و 

 هرمنوتیک« مراجعه شود.

 به بخش دوم مراجعه شود. -82

به بخش اول، قسمت د، بحث »نگاه  -83

 به مفهوم حقیقت« مراجعه شود.

-توسط فردینان سوسور دومین بنیان -84

نشانهگ برجسته  و ذار  شناسی 

 سیمولوژی

هر -85 شدتس، توسط  آلفرت  فینکل،  ولد 

 پارسونز و هاروی سکس

توسط لودیک ون وینگشتاین، گافمن  -86

نوام جامعه شیکاگو،  مکتب  شناس 

 شناس و پارسونرچامسکی زبان

 وینگشتاین ونتوسط لودیک  -87

 پیر بوردیو -88

به  -89 »نگاه  ج،  قسمت  اول،  بخش  به 

 امر تقدس« مراجعه شود.

به بخش اول، قسمت هـ ، »نگاه به  -90
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 مفهوم گناه و ثواب«

این همان فراسوی نااندیشیدنی است  -91

بحث »مرگ خدا« در  که توسط نیچه  

 مطرح شد.

الف   -92 قسمت  اول،  بخش  بحث 3به   ،

 »تأویل« مراجعه شود.

این همان معنای لغوی اصلی تأویل  -93

 است.

این  -94 برداشت  به  بعدی  بخش  در 

 شد.مفاهیم پرداخته خواهد 

 توماس کوهن -95

دیرینه -96 تبارشناسی روش  و  شناسی 

فوک  میشل  بعدی   وتوسط  قسمت  )در 

آن  به  نزول  بحث  عنوان  تحت 

 پرداخته خواهد شد.

و  -97 فکر  جسم،  »پاکسازی  کتاب  به 

چاپ    ، حسن   1392شریف،روان«   ،

 پویا مراجعه شود.

-بنابراین بحث »صدق و کذب« نمی -98

همۀ ت بلکه  شود  تأیید  واند 

 ه ماندگاری دارند.ها درجدریافت

بحث  -99 در  دیگر  زبان  به  بحث  این 

مدرن  انسان  و  تأویل  هرمنوتیک، 

در   طرحقبالً   طباطبائی  آقای  شد. 

را  این  اعتباری«  »ادراکات  بحث 

 طرح کرده است.
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به بخش دوم قسمت اول و به سایت  -100

»از  مقاله  مذهبی،  ـ  ملی 

گرایی«، حسن ساختارگرایی تا اراده

 جعه شود.پویا، قسمت اندیشه مرا

 24به واژه »سری« در مقاله مورد   -101

 مراجعه شود.

 همان -102

نشانه -103 »نظام  بحث  نخست  بخش  -به 

 ازی« مراجعه شود.س

به سه جلد کتاب حماسه حسینی از  -104

 آقای مطهری مراجعه شود.

بقره  -105 سوره  در  روزه  آیات  به 

 مراجعه شود.  186تا    182های  شماره

آگاهی -106 جهان  با سخن  )خدا(  ها 

ریافت عجله نکن، پیامبر که در د

 »التجعل ...« مراجعه شود.

 علماً  زدنیربی  -107

معنای  -108 به  آیات  در  »دری«  واژه 

دانستن نیست بلکه به عنوان آوردن 

 »خبر« است.

در بخش بعد به مفهوم نسخ اشاره  -109

 خواهد شد.

سوره -110 مجموعه  تا به  مؤمن  های 

حجرات، سایت ملی ـ مذهبی، قسمت 

 اندیشه، حسن پویا مراجعه شود.

 9و  8ۀ جن آیات سور -111
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 158سوره جن و صافات آیه  -112

 های مؤمن تا احقافسوره -113

کتاب سیر تحول قرآن، آقای مهندس  -114

 مهدی بازرگان

خمینی و   یانتفسیر قرآن توسط آقا -115

 قرائتی

محمد  -116 آقای  کارهای  مجموعه  به 

مجتهد شبستری و مهدی خلجی مراجعه 

)در قسمت زبان دینی و خدا   شود.

کتب  و  شبستری  آقای  نوارهای  از 

 یونگ استفاده شده است(

 کنتول اسمیت، ویلفرد -117

 فضل الرحمان -118

 محمد ارکون -119

 وان هاروی -120

 آبراهام گایگر -121

 فالکه -122

 ریچارد بل و رژی بالشر -123

 آرتور جفری -124

 ایگناش گلدتسیهر -125

از  -126 معناشناسی  کتاب  مثال  برای 

نی توشیهیکو ایزوتسو، مطالعات قرآ 

از  قرآن  تدوین  ونزبرد،  جان  از 

جان برتن و مایکل کوک و پاتریشیا 

 کرون مراجعه شود.

جان  -127 دان،  جان  دانکان،  نظیر 
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 پوکاک، اسکینر، آستین

روش  -128 د،  قسمت   ، سوم  بخش 

 شناسی و تبارشناسیدیرینه

به  -129 »نگاه  ک،  قسمت  سوم،  بخش  به 

وحی«، قسمت فرآیند شناخت مراجعه 

 شود.

 113مورد  -130

این سوره واژه حالل و حرام بیش در   -131

از سایر سوره آمده است که شامل 

شود موارد خوردنی و غیرخوردنی می

شود که و روش زندگی بیشتر مطرح می

منظور از حالل جایز بودن و از حرام 

 جایز نبودن است.

 سوره مائده 112آیه  -132

و   11،  7،  6،  2سوره مائده آیات   -133

20 

 29تا  23و  11سوره مائده، آیات  -134

 .146تا  138سوره انعام آیات  -135

های مؤمن تا احقاف، به سایت سوره -136

ملی ـ مذهبی، قسمت اندیشه، حسن 

 پویا مراجعه شود.

 های محمد، فتح و حجراتسوره -137

رزق و   ،یمشتنظیم رابطه درست با » -138

انیت ـ عبادت« مقدرت« در قالب »رح

سالم  زندگی  یک  ایجاد  به  منجر 

 متعادل خواهد شد.



   413  نمایه

 

 اموس قرآنقکتاب  -139

 کتاب مجمع البیان -140

عالمه  -141 از  اسالم  در  قرآن  کتاب 

 طباطبایی

 کتاب مفردات راغب -142

 107سوره بقره، آیه  -143

 29سوره جاثیه آیه  -144

 کل یوم هو فی اشان -145

ترین آیات در این مورد سوره مهم -146

 1، سوره هود آیه  7ی  آل عمران آیه

 است. 23آیه  زمرو سوره 

 و ما امرتا االواحده -147

 شی« است.ممفهوم واژه » -148

 کتاب مفردات راغب -149

 کتاب المنجمد -150

قبالً در این مورد و نقش واژه »سری«  -151

 توضیح داده شد.

 قاموس قرآن -152

 مفردات راغب -153

 تفسیر المیزان ، عالمه طباطبایی -154

های ابن سینا، برای مثال به کتاب -155

صدرای  سبزواری،  حکیم  مولوی، 

که  عربی  ابن  سهروردی،  شیرازی، 

دواز تا  چهارم  قرن  از  دهم طیفی 

 باشد رجوع شود.می

مولوی در بحث لفظ و معنا بسیار  -156
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با  که  اشعاری  است.  کرده  ورود 

سخن، واژه لسان،  کالم،  لفظ،  های 

آمده  بیان،  تأویل،  زبان،  نطق، 

است بررسی شود.او اگرچه زبان را 

داند ولی برای توصیف جهان مهم می

داند. بیشتر برای انتقال معنا می

ولی ثابت  و  ساکن  معناها   کلمات 

 سیال هستند.

 فرگه آلمانی -157

قسمت  -158 مذهبی،  ـ  ملی  سایت  به 

های مؤمن تا احقاف، اندیشه، سوره

 حسن پویا مراجعه شود.

قسمت  -159 مذهبی،  ـ  ملی  سایت  به 

ساختارگرایی  »از  مقاله  اندیشه، 

اراده از تا  برداشتی  گرایی«، 

پویا سوره حسن  قصص،  تا  حجر  های 

 مراجعه شود.

سورههمان،   -160 از  نحل، برداشتی  های 

 مؤمن، فصلت، شوری، دخان، احقاف

های اسراء، همان، برداشتی از سوره -161

 مریم و نحل.

 همان، برداشتی از سوره کهف -162

 همان، برداشتی از سوره کهف -163

 همان، برداشتی از سوره حج -164

 همان، برداشتی از سوره زمر -165

 همان، برداشتی از سوره شوری -166



   415  نمایه

 

 شوریهمان، برداشتی از سوره  -167

 همان، برداشتی از سوره کهف -168

 همان، برداشتی از سوره کهف -169

 همان، برداشتی از سوره حج -170

 همان، برداشتی از سوره حج -171

 همان، برداشتی از سوره حج -172

 همان، برداشتی از سوره نور -173

 همان، برداشتی از سوره نور -174

 همان، برداشتی از سوره نور -175

همان، برداشتی از سوره شعرا، نمل  -176

 و قصص

 داشتی از سوره نملهمان، بر -177

 همان، برداشتی از سوره عنکبوت -178

 همان، برداشتی از سوره عنکبوت -179

 همان، برداشتی از سوره عنکبوت -180

 همان، برداشتی از سوره عنکبوت -181

 همان، برداشتی از سوره روم -182

 همان، برداشتی از سوره روم -183

 همان، برداشتی از سوره روم -184

 همان، برداشتی از سوره سبا -185

 برداشتی از سوره زمرهمان،  -186

 همان، برداشتی از سوره شوری -187

 همان، برداشتی از سوره شوری -188

 همان، برداشتی از سوره شوری -189

 همان، برداشتی از سوره شوری -190
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 همان، برداشتی از سوره زخرف -191

 همان، برداشتی از سوره رخرف -192

 همان، برداشتی از سوره دخان -193

 همان، برداشتی از سوره محمد -194

 ه فتحهمان، برداشتی از سور -195

 همان، برداشتی از سوره فتح -196

 همان، برداشتی از سوره حجرات -197

 همان، برداشتی از سوره حجرات -198

 32سوره نجم آیه  -199

توان موقعیت، مثالً با کمک ویزا می -200

نوع، فعالیت و روش زندگی افراد 

 را به خوبی نظارت کرد.

و  -201 فکر  جسم،  »پاکسازی  کتاب  به 

 139روان«، حسن پویا، چاپ شریف،  

 شود.مراجعه 

 .71تا  67سوره بقره آیات  -202

 93سوره بقره آیه  -203

، نساء 92،  54،  51سوره بقره آیه   -204

 152، اعراف 153

 97تا  87سوره طه آیات  -205

صورت محتوای   -206 به  را  گفتمان  این 

ای بلند در شهر رم میکل آنژ مجسمه

 ساخته است.

 سوره بقره -207

 


