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(تاریخ دریافت مقاله -1400/9/16 :تاریخ پذیرش مقاله)1400/10/20 :

چکیده
به رغم آنکه در دو دهۀ اخیر ،نظر و نظریه های مختلف ی ،پیرام ن ابع اد زب ا قرآن ی،
مطرح شده ،اما مهم ترین چالش روش شناختی ای ن دی دگاه ه ا ،انگ ارۀ ت بُع دی ب ر
چگننگی مطالعۀ آ است .این مقاله ،با اتخاذ رویکردی تحلیلی و با الهامگیری از نگرش
سیستمی ،ننعِ مطالعۀ «زبا قرآنی» را ب ه مثاب ه ی «سیس تم» ،پیش نهاد و ض رورتی
اجتناب ناپذیر میداند .گسترۀ مطالعۀ سیستمی به ساختار زبا قرآنی ،با عطف نظر ب ه
مرزشناسی مفهنمیِ میا «سیستم» و «زیرسیس تم ه ا» از ی س ن ،و رواب گنن اگن ِ
مصداقی آ ها از سنیی دیگر ،در ابعاد «کال متن»؛ «سنرهها»؛ «آی ه ه ا»؛ «جمل ه ه ا» و
«واژگا » قابل گسترش است .تلفیق عناصر و روش هایِ مختلف زبانی در کاربس ت ه ای
قرآنی ،اساساً بیانگر ی

«نظام فکری شبکهای -سیستمی» است که در کنار الت اام

به درهمتنیدگی اجاای آ  ،از «وحدت سیستمی» نی ا برخنردارن د .ارتق ایِ مطالع ه ِ
ی
زبا قرآنی بهمثابه «سیستم» ،نهتنها منجب «روشمندسازی فهم صحیح و جامع» نسبت
به مفاهیم و آیه های قرآنی در آوردگاه تفسیری میشند بلکه امکا ِ انعطاف و بازتنلی د
معنایِ ننینی را از درو خندِ بافت زبانی آ  ،به ارمغا میآورد.
واژگان کلیدی :زبا سیستمی قرآ  ،زیرسیستمهای قرآنی ،ساختار زبا  ،سیستم ،شبکههای قرآنی.

 .1دان ش آمنخت ۀ مقط ع دکت ری عل نم ق رآ و ح دیث دانش گاه فردوس ی مش هد؛
Email:jeddi.hossein@mail.um.ac.ir
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 .1بیان مسئله
شناس ایی ابع اد زب ا  ،خاص ه زب ا قرآن ی ،ام ری بس یار دش نار و ب ا پی ی دگیه ایِ
روششناختی و چ الشه ای ی س ننگری روبروس ت .ام ری ک ه ب ا چگ ننگی انعک ا
ساختاربندی جملهها و گاارههای درونی آ  ،پینن دی ناگسس تنی برق رار م یکن د .نقط ه
تالقی این دو گفتما  ،زمانی قابلتمایا است که «استفهام از متن قرآنی» -،به لحاظ رتب ی-
خناه ناخناه ،متفرع بر چگننگی«ساختار زبانی و انعکا گاارهه ای آ » اس ت .ب ه عب ارتی،
فهم صحیح و جامعِ مفسرا  -به مثابه فاعل شناسا 1،تابع ویژگیهای زبانی و س اختار نظ م
متنِ قرآنی -به مثابه پدیدهای عینی -2است .چه ،اغلب گاارههای قرآنی (اعم از گ اارهه ای
روشی ،تنصیفی و تنصیهای) ،کمابیش در سراسر زبا متنیِ آ  ،به شکلی درهمتنیده و ب ه
همآمیخته ،قابلمشاهدهاند .این مطلب ،گنیای ای ن نکت ۀ روشش ناختی اس ت ک ه ب رای
شناسایی و مطالعۀ ساختار و محتنای زب ا ق رآ ک ریم ،ع الوه ب ر اعتن او ب ه روشه ای
مرسنم ،بایستی از متدلنژی ننین و جامعنگرانه نیا ،بهره جُست.
در سالیا گذشته ،شماری از قرآ پژوها  ،با عطف نظر ب ه اه داف پژوهش ی خ ند،
تالش هایِ گنناگننی را پیرامن زبا ِ قرآنی ارائه کرده اند که عالوه بر دستیابی به زوایایی
از ابعاد زبانی آ  ،لیکن به لحاظ روششناختی با ضعفها و نقایصی روبرو هس تند [نک :
 ،26صص .]160-90به نظر میرسد ،در چگننگی مناجهه و مطالع ۀ زب ا ق رآ ک ریم،
اساساً بایستی چند قلمروی زیر را به مثاب ه قطع ات پ ازلِ معرفت ی در شناس ایی آ  ،در
معرض تنجهات قرار دهیم :یکم) چگننگی تعریف ماهیت و هنیت زبا ب همثاب ه اب ااری
اجتماعی و حلقۀ واصلی در جهت برقراری ارتباط میا گنینده و مخاطب؛ دوم) .ارتب اط
ناگسستنی منظنمهای از «لفظ و معنا» که در ی فرآیندِ جمعی ،چیستی و ی ا چگ ننگی
«زبا » را نشا میدهند؛ سنم) بذل عنایت به چگننگی انعکا و تننعِ گ اارهه ایِ درو
قرآنی در ابعاد ساختاری و محتناییِ آ ؛ چهارم) گسترۀ فراوا و متننعِ مخاطبا قرآن ی
با نظر به گنناگننیِ سطنح معرفتی دریافتکنندگا ِ پی ام آ در پهن ای زم ین و زم ا ؛
پنجم) امکا اجتماع نظریههای رایج زبا پژوهی قرآنی بهمنظنر استفادۀ حداکثری.
این پژوهش بر آ است که میتنا از رهگذر مرزشناسی و رماگشایی منارد ماب نر و
ایضاح مفهنم «سیستم» 3و تبعاً ،اتخاذ «رویکرد سیستمی» 4ب ه «زب ا قرآن ی» ،محم ل و
1. Subjective.
2. fact-objective.
3. system.
4. systematic approach.
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رهیافت مناسبی را برای مطالعۀ ساختار زبا ِ وحیانی ارائه کرد که هم مانع ایجاد نق ایصِ
احتمالی باشد و هم باعث تشکیل کانن ِ اجتماع دیدگاههایِ زب ا پژوه ا ش ند .نگ رش
سیستمی که بهمثابه ی رویکرد «فرارشتهای» 1یا «میا رشتهای» ،2تلقی م یش ند ،ای ن
ظرفیت را داراست که نهتنها سایر رویکرده ای جاونگ ر و مس تقل را وانم ینه د ،بلک ه
عناصرِ اشتراکی آ ها را در ی «نگرهای جامعگرا» 3،اخذ و عرضه میدارد .ب ا ای ن هم ه،
بهمنظنر نیل به اهداف این پژوهش یعنی «مطالعۀ ساختار زبا قرآنی بهمثاب ه سیس تم»،
سؤاالت زیر بایسته پیجنیی است .1 :چه ارتباطی میا «ابع اد م اهنی زب ا » ب ا اتخ اذ
«رویکرد سیستمی» قابل بازجُستن است؟  .2ضرورت مطالعۀ زبا قرآ  ،بهمثابه«سیستم»
در چیست؟  .3گسترۀ ارتباطی میا «سیستم زبا قرآنی» با انعک ا «نظ م گ اارهه ای
درونی آ » چگننه است؟
 .2پیشینه
در اینکه زبا قرآنی چیست و چه ویژگیهایی دارد و چ ه نظرات ی می ا محقق ا و
قرآ پژوها دراین باره انعکا یافته ،به آثار زیر میتنا مراجع ه نم ند [نک 14 :؛ 24؛
5
35؛ 26؛  .]18نظر به آنکه ،ویژگی عمدۀ «رویکردِ سیستمی» کلگرایی 4و ج امع نگ ری
است [ ،45ص]15؛ قهراً نظراتی با هدف اصلی این پژوهش ارتب اط م ییابن د ک ه رو و
ریشههایی از رویکرد جامعنگری را القاو کنن د .در می ا نظری هه ای منج ند ،ص رفاً دو
دیدگاه ،امکا ارتباط با این مقاله را دارند« .1 :ترکیبی بند زب ا ق رآ » ک ه معتقدن د
قرآ ترکیب و آمیاهای از روشهای مختلف است که برای انتقال مقاصد خنیش ،ننع اً از
بیشتر صنایعِ ادبی ،نظیر استعاره ،کنایه ،برها و...بهره جسته است [نک  ،26:ص.]184
« .2زبا تألیفی -شبکهای قرآ » ،معتقدند که زبا قرآنی ،عناصری از زبا ها را بهصنرت
ترکیبی (اعم از تمثیل ،مجاز ،کنایه ،استعاره ،نماد و تأوی ل ،ظ اهر و ب اطن ،گ اارهه ای
تاریخی ،عقلی ،هنری) در مجمنعه ای وحدتآور ،شبکه ای و هماهن گ ردآورده اس ت
[ ،24صص .]245-222هرچند ،مؤلفا محترم ،در آثار بنانی خند ،کنششه ای فراوان ی
را بهمنظنر دستیابی به دیدگاهی درخنر اعتناو فراگرد زبا قرآنی ،مبذول داشتهان د ،ام ا
1. Transdisciplinarity.
2. Interdisciplinarity.
3. Wholism.
4. Wholism.
5. Holistic.
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مستلام رفع ابهاماتی به لحاظ ایضاح تحلیل تصنری و مفهنمیِ زبا با «شبکه و سیستم»
و تفصیل ابعاد نظریه پردازی ،و سایر الاام ات و س ازوکارهای م رتب ب ا آ اس ت .چ ه،
تحلیل مفهنم «سیستم» و چگننگی ارتباط آ با ساختار ماهنی زب ا  ،ب ا عط فنظ ر ب ه
دامنۀ گستردۀ رویکرد سیستمی ،مستلام ایضاح گسترۀ ابعاد نظری و کاربردی آ است.
با این همه ،این پ ژوهش ب ا اتخ اذ «رویک ردی تحلیل ی» و ب ا اله امگی ری از «روش
سیستمی» ،الگنیی ننینی را برای مطالعۀ ساختار زبا قرآنی ،پیش نهاد و ارائ ه م یکن د.
چه ،کاربرد «نظریۀ سیستمها» 1،امروزه ی حنزۀ علمی «میا رشتهای» 2تلق ی م یش ند
که در قامت «روش»3در علنم انس انی ،تجرب ی ،آمنزش ی ،زیس تی ،ش ناختی ،م دیریتی،
خاصه متن دینی ،قابل پیجنیی است [نک  ،20:صص .]129-128لذا ،وجه تم ایا ای ن
مقاله با سایر آثار و دیدگاههای مابنر ،عالوه بر ارائۀ تحلیلی مفهنمی از س اختار سیس تم
زبا قرآنی ،به گسترۀ ارتباطات زبانی آ نیا ،عنایت میورزد.
 .3مفهومشناسی «زبان»

پی یدگی هایِ تعریف زبا  ،ننعاً معلنلِ ویژگی ذاتی زبا است که این قابلیت را دارد ،در
چارچنبی خاص و از زوایایِ گنن اگننی ،م نرد مطالع ه ق رار گی رد [ ،42ص .]1ب ه نظ ر
میرسد ،تضارب آراو پیرامن زبا قرآنی ،به خاطر عدم ارائ ۀ تعری ف ش رحاالس می ،ی ا
هما تحلیل مفهنمی «زبا » است که برای ایجاد فهمی مشترک و فضای ذهنیِ نادی
با مخاطبا و نیل به مؤلفههای سازندۀ آ  ،چارهای جا بازخنانی تعریفی ن داریم .ل ذا در
ادامه به بازکاوی مفهنمی آ پرداخته میشند.
 .1 .3تعریف لغوی زبان
فارغ از معنای لغنیِ «زبا » که به معنایِ اندامِ ماهی های شکل و عض نِ متح رد داخ ل
دها تلقی میشند« ،زبا » اساساً بهمثابه اباار انتقال و بیانگرِ پیام و مقاصدِ درونیِ آدم ی
است که از رهگذر تناناییهایِ ذهن انسا  ،برای ایجاد ارتباط و انتقال پیام ،به ره گرفت ه
میشند .لذا «تکلم و گفتار» ،در سطنح گنناگننی انسانی و اجتماعی ،نمند و نمادِ آوای ی و
ظهنر خارجی این تنانایی است [ ،8ص.]112
1. Theory systems.
2. Interdisciplinarity.
3. Method.
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 .2 .3تعریف کاربردی زبان
معنای اصطالحی زبا با تعاریفِ گنناگن و پی یدهای روبرو است [نک  ،43:ص37و،]38
لیکن به انعکا و ارزیابیِ آ تعاریفی عنایت میشند که با اهداف ای ن پ ژوهش ،ه مآوا
هستند .ابنجنّی (392ق) ،اسا ِ زبا را در قالب اص نات و آواه ایی م یدان د ک ه ه ر
قنمی ،اهداف خند را بهواسطۀ آ بیا م یکنن د [ ،4ص .]33در دورا مت أخر ،بیش تر
رویکردها به تعریف «زبا » همزما با سایر تحنالت علمی-فرهنگی در جها غرب ،متأثر
از اندیشههایِ فردینا دو سنس نر (1913م) ،ش کل ن نینی ،ب ه خ ند گرف ت [نک ،6 :
ص34؛  ،22ص .]219بر پایۀ تعریف وی« ،زبا » مجمنعهای نظاممند از نشانههاست ک ه
برای رواب میا انسا ها به کار میرود [ ،29ص .]65ارائ ۀ ای ن رویک ردِ نظ اممن د ب ه
«زبا » نسبت به پیشینیا که در حد مفردات و اصنات ب ه ش مار م یرف ت ،ب هت دریج،
گسترش فراوانی یافته و با اقبال سایر محققا و قرآ پژوه ا اس المی نی ا ،واق ع ش ده
است [نک  ،23:ص.]7
 .3. 3تحلیل و بررسی
به نظر میرسد که عناصر اصلی تعریف «زبا » دارای کلیدواژههایی ب ه ش رح زی ر اس ت:
«مجمنعه ای» از «قناعدِ نظاممند» از «نشانههاست» که بهمنال ۀ «اب ااری» ب رای «ارتب اطِ»
مؤثر گفتاری و ننشتاری میا انسا ها به کار گرفته میشند .لذا برای زبا اساس اً چن د
ویژگی ،حائا اهمیت است :الف) صرفاً به ی واژه (در سطح مفردات) که حکایتگرِ لفظ و
معنایی باشد« ،زبا » گفته نمیشند ،بلکه ب ه«مجمنع های از الف اظ و مع انی» (در س طح
ی پی امی ب ه مخاط ب باش ند ،قاب ل اط الق اس ت؛ ب) در چیس تی و
مرکبات) که حاک ِ
چگننگی وجه ارتباطی زبا  ،عالوه بر وجند گنینده ی ا فرس تنده ،دو ض لع دیگ ر یعن ی
«متن /پیام» و «مخاطب و گیرنده» نیا ،نقشی انکارناپذیر دارند؛ ج) «زب ا » دارای س اختار
و قناعدی نظاممند شده است (متشکل از لفظ و معنا= دال و م دلنل)؛ یعن ی ،محت نایی
مملن از نشانه ها و نمادهاست که بر اهداف و مقاصد گنن اگننی م یتنانن د دالل ت کن د؛
چ)کارکرد«الفاظ» ننعاً نقش حکایتی و نشانگی«معنا» را افاده میکنند که در ی فرآین دِ
جمعی ،بهعننا عناصر اصلی «زبا » تلقی میشنند؛ د) «زبا » اباار ارتباط و انتق ال پی ام
در میا انسا ها و سایر پدیدههای هستی اس ت و ب ه ن نعی نق ش واس طهگ ری می ا
فرستنده و گیرنده را ایفا میکند .از اینرو ،زبا در تعریف عامِ خند ،میتناند ش امل ه ر
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ننع انتقالِ پیامی اعم از مکتنب ،یا ملفنظ و حتی حرکت ،حالت و رفتار نیا باشد.
 .4تعریف ماهوی سیستم
با نظر به آنکه کاربست «سیستم» ،در شناسایی ابعاد «زبا قرآنی» ،نقش ی م ؤثر دارد ،ب ه
بازکاوی ابعاد آ نیا ،پرداخته میشند.
 .1 .4تعریف لغوی «سیستم»

صرف نظر از بازکاویِ معنای لغنی «سیستم» به معنای «ب اهم ج ای داد  ،ب اهم نه اد »
[ ،23ص]162؛ معادلِ بنمی آ را «نظام»« ،منظنم ه»« ،دس تگاه» گفت هان د [ ،10ص.]92
فرهنگستا ادبیات فارسی ،در سالهای گذشته ،بهجای آ  ،از تعبیر «کل سازما یافت ه»
ی ا «س امانه» رونم ایی نم ند [ ،39ص ]125وج ه ن امگ ذاری آ  ،ب ه خ اطر ابع ادِ
ریشه شناختی«سامانه» از واژۀ «س اما » ب ه معن ای نظ م و ترتی ب اس ت .ل ذا کاربس ت
«سامانه» به مجمنعهای گفته میشند که دربردارندۀ عناصر ب هه مپینس ته و ه م چی ده
است که ی ساختار یگانه را بنیا مینهند.

 .2 .4تعریف کاربردی «سیستم»

بالغ بر 30تعریف در منرد«سیستم» ارائه شده [نک  ،25 :ص ]130که در اص نلِ بنی ادین
آ ها ،تمایا چندانی مالحظه نمیشند .با ای نهم ه ،ب ه ب ازتعریف برخ ی از چه رهه ای
شاخص«نگرش سیستمی» پرداخته می شند .برتالنفی (1972م) سیستم را «مجمنع های»
از «اجاائی» معرفی میکند ک ه در فرآین دی همس ن ،دارایِ ارتباط ات گنن اگننیان د [،9
ص .]67برخی دیگر ،تعریف عامی را برای سیستم ارائه کردهاند که قابلتعمیم ب هتم امی
پدیدههای هستی است .بر این پایه ،سیستم به «مجمنعهای» از«عناصری» گفته م یش ند
که بتناند به نحنی -بهطنر متداخل-با یکدیگر عمل کند [ ،47ص  .]23-34برخ ی نی ا،
ک ارکرد سیس تم را در ابع اد اجتم اعی م دنظر داش تهان د و ب رای آ ویژگ یه ایی را
برشمارده اند :وجند رواب متقابل میا دو یا چند جاو؛ معناداری رفتار احتمالی هر ج او
با سایر اجااو؛ تعقی ب اه داف مش ترک [ ،48ص .]244پیت ر س نگه نی ا« ،سیس تم» را
این گننه می داند :هر چیای که تمامیت و ساختار خند را مدین ارتباط میا اج اای آ
و عنامل پیش برنده دررسید به ی مقصند و هدف واحد معرفی کند [ ،27ص.]20
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 .3 .4تحلیل و بررسی
با تنجه به تعاریف مابنر ،اصنل بنیادین «سیس تم» دارای س ه رک ن ،متش کّل از «اج ااو
گنن اگن »« ،ارتباط ات اج ااو» و «ه دفداری» اس ت [ ،21ص .]65ل ذا ه ر واقعی ت1و
پدیدهای 2که این سه شاخصۀ اصلی را ب ا ه م داش ته باش د ،م یتنان د ب هعن نا ی
«سیستم» 3تلقی گردد .مانند «جها هستی ،بد انسا  ،سازما ه ای اجتم اعی ،هنی ت
ساختاری زبا » .لذا فقدا یا عدمِ وجند هری از ارکا اص لی ماب نر ،اص نالً س البه ب ه
انتقای منضنع (تلقی آ پدیده بهعننا سیستم) است .زیرا ،اگر در پدی دهای« ،اجاای ی»
فاقد باشد ،وجند «ارتباط و هدف» ،اساساً بیمعناست .چه ،تص نر سیس تم ،ب دو اج ااو
نهتنها ناممکن است ،بلکه بهمثابه «کلی» ،جدا از«جاو»؛ و«جائی» جدا از «ک ل» ب ه ش مار
میآید .درنتیجه ،الزمۀ تکنین کل ،التاام به وجند اجاایِ درون ی آ اس ت .ل ذا ،اج اای
درو ِ سیستم ،بهمثابه ایجادکننده و هنیتبخ ش پیک رۀ سیس تم قلم داد م یش نند .از
جانبی دیگر ،اگر میا اج اای درون ی سیس تم «ارتب اطی» نباش د ،ب ه آ پدی ده دیگ ر
«سیستم /منظنمه» اطالق نمیشند ،بلکه در ذیل عننا «مجمنعه» ج ای م یگی رد .ام ا
قرارگیری شماری از اجاا در کنار یکدیگر ،خناهناخناه دارای«هدفی» از پیش تعی ینش ده
و یا نامشخص و پی یده است .لذا اگر اجاای تشکیلدهندۀ ی ساختاری ،صرفاً بهمثاب ه
جائی از اجاای ،کنار هم قرار گیرند ،الااماً به معنای رواب ِ سیستمی آ پدی ده ب ا ه م،
نیست ،بهرغم آنکه در پدیدهای سیستمی ،این «اص ل ارتب اط» اس ت ک ه عام ل هنی ت
بخشی و جهتنمایِ حرکتیِ اجااو ،و ه دفگ ذاری آ س اختار را رق م م یزن د .ب اری،
شایسته بیا است که «اصل ارتباط داری» در سیستم ،میتناند ابعاد گنناگن «مس تقیم و
غیرمستقیم؛ باز و بسته؛ ساده و پی یده؛ خطی و غیرخط ی؛ ط نلی و عرض ی؛ جائ ی و
کلی؛ خرد و کال ؛ متعدد و متننع؛ فرعی و اصلی؛ الیهای و چندبُعدی» باشد.
 .5چگونگی ارتباط زبان سیستمی با سیستم زبان قرآنی
بیش  ،زبا بهمثابه «سیستم» -،معادلِ «نظام» یا «شبکهای» -از رواب گنن اگن می ا
اجاایی است که پیکره و بُنمایۀ سازما «زبا » را شکل میدهند .طبعاً مقصند از اج اای
مرتب زبانی ،از واحدهایی به نام «واژه» و واژه از واحدهایی ب ه ن ام «تک ناژ» و تکناژه ا از
1. Reality.
2. Objectiv.
3. system.
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واح دهایی ب ه ن ام «واج» س اختهش دهان د و ب ه ترتی ب در ص رف ی ا «واژهشناس ی»
و«واجشناسی» منرد مطالعه قرار م یگیرن د .ای ن س طنح گنن اگن از مطالع ه زب انی ،از
کنچ ترین واحد معنا بخش زبانی ،تا باروترین بخشِ معنادار جمالت و پ ارهم تنه ا،
می تنانند با یکدیگر ارتباطی گنناگن برقرار نمایند [ ،40ص .]119بهرغم آنک ه در زب ا
فارسی کنچ ترین واح د معن ای زب ا «تک ناژ» ب هحس اب م یآی د [ ،31ص ،]32ام ا
زبا پژوها ِ عربی ،هنگام تقسیم اجاایِ ساختار جمله بر روی «مفردات» ،تأکید و اهتم ام
بیشتری دارند .باری« ،زبا » اساساً بهمثابه ی «کل درهمتنیده»« -شبکه/نظام/سیستم»،-
تلقی میشند که تمامی واحدهایِ معنادار و اجاای درونی آ با ه م ،از رهگ ذر عملک رد
دو محنر «همنشینی» و «جانشینی» ،ارتباطات گنناگننی دارند .اجاای معنا بخ ش درون ی
زبا بهمثابه «ساختاری سیستمی یا شبکۀ ساختاری» ،از طریق ارجاع بهکل ،قابلتعی ین
است و هری در عین هنیت داری و نق شآفرین ی ،رواب گنن اگن لفظ ی ،معن ایی و
دستنری با هم برقرار مینمایند [ ،40ص .]119-116بدینسا  ،زبا قرآ نیا ،ب همثاب ه
ی زب ا متن ی ،دارای سیس تم زب انیِ منحص ر ب ه خ ند اس ت ک ه تم امی عناص ر و
شاخصههای سیستم بند  ،یعنی «اصل اجااو»؛ «اصل رواب » و «اص ل ه دفداری» را در
بُنمایه و ساختار خندش داراست.
لذا زبا قرآنی -به مثابه سیستم ک ال  ،-نی ا ،از اج اای گنن اگننی نظی ر «واژگ ا ،
جملهها ،آیه ،آیهها و سنرهها» ساما یافته است .این امر ،بیانگر این نکتۀ روششناس ی و
اصنل فهم صحیح و جامع برداشته ای قرآن ی تلق ی م یش ند ک ه بایس تی از رهگ ذر
ارتباطات اجاای درونی آ  -به لحاظ سیر ج او ب ه ک ل-یعن ی «واژه»؛ «جمل ه»؛ «آی ه»،
«آیه ها» (سیاق) و «سنره» یا بالعکس ،به مقصند ماتن دستیافت .بدا خ اطر اس ت ک ه
برخی از مفسرا در منرد متن قرآنی گفتهاند« ،قرآ ب همثاب ه ی ش بکۀ تندرت نیی از
اجاای مختلف است که آغاز و انجام آ به همبسته شده و همگن ِ هماند .لذا آیات قرآ ،
مانند ستن های عمندی و خطنط منازی نیستند که هری جدا از دیگری باش ند ،بلک ه
مانند خطنط منرّب و منحنیاند که ب ه یک دیگر م یپینندن د [ ،14ج ،19ج .]627ای ن
اجاای غیرخطی ،شبیه نقاط تشکیلدهندۀ حجم هندسی و عظیم ی اقی انن ِ ناپی دا
کرانهاند که به اَشکال و طرق گنناگن با یکدیگر در ارتباطاند؛ برخي ارتب اطه ا عم ند
است و برخي افقي و برخي منرّب .برخ ی در ی خ مس تقیم ،برخ ی در ی خ
شکسته یا منحني ،زنجیرهای ،حلقنی و خنشهای پدید میآیند [ ،19ص.]268

351

رهیافتی بر مطالعۀ ساختار زبا قرآنی بهمثابه "سیستم"

نظر به آنکه شاخصۀ هنیت سیستم قرآنی ،از  114سنرۀ مج اا تش کیلش ده اس ت؛ ه ر
سنره ،در عین نقشآفرینی و حفظ استقالل ساختار و «مرزبندی» منجندی ت خ ند ،ب ا س ایر
«سنرهها» ،در رابطه و «مرزگشایی» میکند [نک  ،41 :ص ]8و هر «سنره» نیا که از بخشه ا و
سیاقهای گنناگن یا معینی -دستکم از «ی یا چند جمله و آی ه» ،-ترکی ب یافت هان د ،در
ضمن نقشآفرینی و معنای مستقل خند ،هرکدام از این اجاا با آیات بخشهای دیگر از س ایر
سنَر ،در بافت متن قرآنی ،مرتب اند [نک  ،13 :ص .]173-134این مطل ب ازآ جه ت اس ت
که التاام به نگرش سیستمی به ساختار زبا قرآنی ،بیشترین تأثیر را در حنزۀ چگننگی فه م
و الاامات تفسیری و بازتنلید معنایِ ننین تفسیری بر جای مینهد.
 .1 .5امعان نظر به سلسلهمراتب ارتباطی«سیستم» با «زیرسیستمها»

2

اصنالً در نگرش سیستمی ،ارتباطِ ناگسستنی میا «سیستم»1با «خرده سیستم ها» وجند
دارد که نقش مؤثری در فهم پدیدههایِ سیستمی ایفاو م یکن د .تنض یح آنک ه ،ب ه آ
دسته از اجاای درونی ی سیستم که عهدهدار وظیفه واحد ی ا مش ترکی هس تند ،ی
«خرده سیستم» می گنیند .این اجاایِ «خ رده سیس تم ه ا» در نس بت ب ا س اختار کل یِ
«سیستم» ،پینندهای گنناگننی با یکدیگر برقرار می نماین د .شناس ایی و تحلی ل «خ رده
سیستمها» بهمنالۀ اجاای تکنین ی «سیستم» ،پایهومایۀ تجای ه ،ارزی ابی و کنت رل آ
است .لذا ،برای تحلیل تفصیلی و جامع سیستمها ،خاصه سیستمهای باز و پی یده [نک
 ،34 :ص 68؛  ،21صص]45- 34؛ در گام نخست ،بایستی آ ها را به «خرده سیستمها»،
تقسیم و تفکی نمند [نک  ،33 :ص .]27هرکدام از این «خ رده سیس تمه ا» معم نالً از
چندین بخشِ کنچ تر ،ساما یافتهاند که با «کل پیکره سیستم» در ارتباطان د .ای ن در
حالی است که هری از آ ها نیا ،با «زیر بخشهایِ»خند ،بهگنن های دیگ ر در پینندن د.
تمامی این مالحظات از چگننگیِ نسبتسنجی و چگننگی ساختار پینند «اجااو» ب ا «ک ل
سیستم» به دست میآید .هما طنر که در سیستم بد انسا  ،سیستمهای مختلفی قرار
دارد که در درو خند ،زیرسیستم هایی چ ن «دس تگاه عض النی -اس کلتی»؛ «دس تگاه
گردش خن »؛ «دستگاه تنفس»؛ «دستگاه تناسلی»؛ «دستگاه گنارش»؛ «دس تگاه عص بی»
را دربردارد .هری از این بخشها ،در نسبت با تمامی پیکرۀ جسم انس ا « ،زیرسیس تم»
به شمار میآیند که هری از آ ها ،به صنرتهای مختلفی با هم در ارتباطاند.
1. System.
2. Sub System.
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باری ،نظر به مرزگشاییِ سلسلهمراتب اجاای زبا متنِ قرآنی که شامل«تم ام پیک رۀ
متنی»؛ «سنرهها»؛ «آیهها»؛ «جمله» و«واژهها» است .هری از آ ها ،هم مستقالً میتنانن د
«سیستم» تلقی شنند؛ و هم در نسبت با یکدیگر بهمثابه «زیرسیستم» به ش مار آین د .ب ه
عبارتی ،گاهی خند «کال متن قرآنی» بهعننا ی «کل» ،تحت عننا «سیس تم ک ال »
نامیده میشند و گاهی در مقام نسبتسنجی با ه م ،هرک دام از اج اای درون ی آ نی ا،
بهمنالۀ «زیرسیستم» نامبردار میشنند و از رهگذر نسبتسنجی با اجاای خُردتر بهمثاب ه
ی «سیستم» محسنب خناهند شد .لذا «سنره های قرآن ی» ،در نس بت ب ا «ک ال م تنِ
قرآنی» ،ی «زیرسیستم»اند اما در نسبت با اجاای درونی خندشا (یعنی آیهها ،س یاق،
جمله ها و واژگا )« ،سیستم کال » قلمداد میشنند .به همینسا  ،هرکدام از «آی هه ای
قرآن ی» نی ا ،در نس بت ب ه «ک ل سیس تم م تن قرآن ی» و «س نرهه ای آ » ،ب همنال ۀ
«زیرسیستم» تلقی میشنند ،اما در نسبت با اجاای تش کیلدهن دۀ خ ند -یعن ی «واژه و
حروف»« ،-سیستم» به شمار میآیند .هر واژه نیا ،که کنچ ت رین واح د مس تقلِ معن ا
بخ ش زب ا عرب ی اس ت ،در درو زنجی رهای از رواب ش بکهای -سیس تمی می ا
مجمنعهای از واژگا (جانشین ،همنش ین) واق ع گردی ده و ب ا س ایر اج ااو سیس تم در
ارتباط است [ ،13صص .]200-165
بر پایه ،قناعد ریاضی ،هر چه اجاای ی سیستم ،بیشتر باشد ،نهتنها رواب می ا آ
اجاا ،به صنرت «تنا » افاایش می یابد ،بلکه کشف معانی آی ه ه ا نی ا ،ب ه ش کل «ت نا »
افاایش خناهد داشت .میا یکای عناصر سیستمی ،رواب معنایی مختلفی برقرار است،
بهگنن های ک ه ه ر مفه نمی ،دارای سیس تم معن ایی خاص ی م ی باش د ک ه ب ر س ایر
زیرسیستمهای قرآنی ،اثر مینهد [نک  ،12 :صص .]44-9لذا برای فهم ص حیح و ج امع
هری از اجاای سیستم ،بایستی در عین اعتناو و التاام ب ه مرزبن دیِ س اختار و هنی ت
مستقل هری از آ ها (سنرهها ،آیهها و جملهها و واژگ ا ) ،در پرت ن آ سیس تم ک ل،
نگریسته شنند .در نظر گرفتن سلسهمراتب اجاایِ سیستم زب انی ب ا مالحظ ۀ مأمنری ت
مستقل و اهداف گنناگن قرآنی ،درنهایت بایستی با «هدف غایی قرآ » -که «هدایت ب ه
تنحید» است ،همسن و در ارتباط باشند [نک  .]94-13،90:مدل کال ارتباط سیس تمی
در متن قرآنی را-به لحاظ سیر جاو بهکل -میت نا ب ا س ایر «زیرسیس تمه ای آ » در
شکل زیر ترسیم نمند.
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این مطلب به نیکی بیانگر این نکتۀ قرآ شناختی-تفسیری است که تمامی س اختار
و محتنایِ اجاای زبا قرآنی ،در عین رس میت داش تن اس تقاللِ ه نیتی و منج ندیتی
خ ند ،از ی ن نع حال ت ه مگرای ی و ه مافاای یِ مؤلف های و کش ندگی معن ایی نی ا
برخنردارند .پیامد قهری التاام به این ننع نگرش سیستمِ زبا ش ناختی قرآن ی ،ن هتنه ا
امکا ارتباط ضابطهمند و روشمند فهم اج اای زب ا م تن قرآن ی را ب رای مخاطب ا و
فهمندگا آ  ،فراهم می کند ،بلکه اساساً امکا انعط اف و بازتنلی د معن ای ن نینی را از
درو خندِ بافت متنیِ آ به ارمغا میآورند.
 .6ضرورت مطالعۀ زبان بهمثابه "ساختاری سیستمی"

واژۀ «ساختار»1در«زبا شناسی» 2،عالوه بر اینکه مفهنمی بنیادین در مکاتب زبا شناس ی
ننین ،قلم داد م یش ند ،اساس اً منجب اتِ انقالب ی روشش ناختی ،در عرص ۀ مطالع ات
زبا پژوهی به شمار میآید [ ،50ص .]19بایسته بیا است که مفهنم «سیستم/نظام» در
زبا شناسی ساختگرا 3از جایگاهی بسیار مهم برخنردار است [نک  ،40:ص.]120-116
در رویکرد ساختارگرایی ،سطح کیفی مطالعۀ زبا از انگارههای جائی و انفرادی بهمثاب ه
ی کُلِ انسجامیافته ،ارتقاو مییابد .در این رویکرد ،خناننده کیفی ت و س طح مطالع ه را
به کلیتِ ساختار و تمامیِ عناصر درو متنی آ  ،متمرکا میس ازد و اج اای درو متن ی
این مجمنعه ،از رهگذر چگننگی پینند با کلیت ساختار آ نگریسته میش ند [نک ،28 :
1. Structure.
2. Language.
3. Structural Linguistics.
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صص . ]20-17اتخاذ ای ن رویک رد در مطالع ات زب انی ،خناس ته ی ا ناخناس ته پینن دی
ناگسستنی با چگننگی تلقی ذه ن انس ا ب همثاب ه اب اار ش ناختی -ادراک ی او 1برق رار
می نماید .چه ،ساختارگرایی در قامت «روش» 2یا «رویک رد» -3ن ه ی مکت ب ،-4اساس اً
قابلکشف و ارائۀ تحلیلی کلنگر در نسبت با تمامی پدیدهها و مجمنعهها است؛ ب ه ای ن
معنا که شکل و پیکرۀ اجااو ی مجمنعه را بهصنرت کلی ،دستهبندی ،تنصیف و تبیین
میکند [ ،11صص .]178-83رویکردِ ساختارگرایی 5،اساساً چگننگی نگ رشِ خنانن ده را
نسبت به آ پدیده ،خاصه پدیدهای ب ه ن ام «زب ا » ،طبق هبن دی ،منس جم ،هماهن ،
روشمند ،قابل فهم و پذیرش و آسا میکند.
از جانبی دیگر ،تمامی اجاای درونی ی پدیده -البته ساختاری سیستمی ،-عالوه بر
آنکه معنایی مستقل و متعیّن را افاده م یکنن د ،در کن ار یک دیگر ،الق اوکنن دۀ معن ایِ
گنناگننی نیا هستند .ماهیت زبا  ،از رابطۀ می ا اج اا و واح دهای زب انی ،سروس اما
یافته که در محنری افقی و عمندی ،ه منش ین و جانش ینِ یک دیگر م یش نند و طبع اً
کلمات و جمالت معناداری را تنلید میکنند .این اجاا و عناص ر ک ه در حک م «رم ا» ی ا
«کد» به شمار میآیند؛ به ساختار معنایی ژرفتر ،نهفت ه در پ س س طحِ کلم ات ،اش اره
میکنند [ ،44ص .]195لذا ،التاام به ساختار ی مجمنعهای ،بهننعی ارتق ای نگ رش و
اعتبار کرد است که از رهگذر تحلیلِ مناسبات و رواب میا اجااو آ  ،به دست میآید
[نک  ،16 :صص .]31-30این مطلب ازآ جهت است که ذهن انسا در بادی امر ،تنانایی
دریافت و کشف اَشکالِ متجای و اجاای متکثر ی مجمنعه را بهسختی درمییابد ،اما با
اتخاذ «رویکردی سیستمی» به ساختار مجمنعهای ،میتنا ب ه س اماندهی ،مرزشناس ی،
تجایهپذیری و چگننگی ارتباط میا ِ اجاای آ مجمنعه ،به نیکی نائل شد.
 .1 .6گسترۀ مطالعۀ زبان قرآنی بهمثابه ساختاری سیستمی
مطالعۀ ساختار زبا قرآنی بهمثابه سیستمی پی یده و باز ،به ننع خاصی از ارتباط می ا
اجاای زبا قرآنی ،گفته میشند که گسترۀ آ در سراسر کال متن ،گسترش م ییاب د.
به عب ارتی ،زم انی ک ه اج اای مختل ف سیس تمی ب ا لح اظ سلس له مرات ب ارتب اطیِ
1. Subjective.
2. Method.
3. Approach.
4. School.
5. Structuralist.
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«خردهسیستمها» و خند «سیستم» ،ارتباطات گنناگننی دارند ،میتنا این ابع اد پینن دی
را در سیستم زبا قرآنی ،در تمامی اجاای ساختاری و درونی آ بازجُست .تکیهگاه ای ن
نگاه ساختارِ سیستمی (اعم از ساختار کال متن ،سنرهها ،آیهها ،جمل هه ا و واژگ ا ) را
در منابع روایی فریقین ،میتنا بازید.
 .1 .1 .6ترابطِ ساختاری آیات در قالب منظومات :در برخی از احادی ثِ نب نی در
مجامع رواییِ متقدمِ اهلتسنن ،تمامی آیات قرآنی ،اساس اً ب ه ش کل «منظنمه/سیس تم»
ساما یافته اند ... :قَالَ رَسُنلُ اللَّهِ ص« :الْآیَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُنمَ اتٌ فِ يسِ لْ  ،فَ ِِ ْ یُقْطَ عِ
السِّلْ ُ یَتْبَعْ بَعْضُهَا بَعْضًا» [ ،5ج ،19ص104؛  ،17ج ،1ص .]123آیات قرآنی ،دان هه ای
منظمی هستند که در رشتهای گردآمدهاند؛ پس ،اگر آ رشته ،گسسته شند ،آ دانهه ا
در پیِ همدیگر پخش خناهند شد؛ مانند دانههای تسبیح که ن خِ اتص ال می ا مه رهه ا
نباشد هری به سنیی دررَوا اند.
فارغ از ارزشگذاری سندی حدیث ،با نظر به آنکه معادل تقریبی «نظام»« ،سسیستم»
به شمار میآید ،اتصاف آیاتِ قرآنی به وصف «منظنمات» ،م یتنان د ن اظر ب ه ارتباط اتِ
سیستمی در گسترۀ کال متن باشد [نک  ،13 :صص.]189-150
 .2 .1 .6روابط زیرسیستم های زبان قرآنی با هم :در منابع متقدم رواییِ فریقین،
انناع دیگری از پینندهای مفهنمی و داللی میا اجاای مختلف زبا متن قرآنی انعک ا
یافتهاند .بهطنرکلی ،دو ننع تناظر و تراب میا بخ شه ای مختل ف قرآن ی ،در مج امع
روایی فریقین البته با بسامد فراوانی ،گاارششدهان د .گ اهی س خن از «تص دیق» دالل ی
آیهها به میا آمده...« :نَاَلَ کِتَ ابُ اللَّ هِ یُصَ دِّقُ بَعْضُ هُ بَعْض اً  ،17[»...ج ،11ص 353؛ ،2
ص ]61و گاهی نیا ،سخن از«نطق و شهادت ،تفسیر و تدلیل و تشابهیِ» بخشهای قرآ
به میا میآید «...یَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْض وَ یَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَ ی بَعْ ض» [ ،2ص192؛  ،30ج،5
ص .]325قدر جامع مف اهیم ماب نر (نط ق ،تص دیق ،ش هادت و )...گرچ ه ب ار معن ایی
متمایای از هم دارن د ،ام ا خ ناهن اخناه جملگ ی ب هن نعی از ارتب اط و نظ ارت درون ی
بخشهای مختلف آیههای قرآنی با یکدیگر حکایت میکنند .نگارنده با جستجنیی نسبتاً
کامل در منابع حدیثیِ فریقین ،تمام ادلهای ک ه ب ر چگ ننگی ارتب اط سیس تمی می ا
اجاای متن قرآنی داللت دارند را کشف و بهتفصیل ،تنضیح داده است .در این مجال ،ب ه
خاطر مراعاتِ محدودیت صفحههایِ مقاله از تحلیل تفصیلی و انعکا آ ه ا خ ندداری
نمند [نک  .]189-150 ،13:با این همه ،این پینند ساختاری میا ابعاد زبا متن قرآنی،
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میتناند در ابعادِ رواب «واژهای و بینا واژهای»« ،جملهای یا بینا جمل های»«،آی های و بین ا
آیهای»« ،سیاقی و بینا سیاقی» و «درو سنرهای و بینا سنرهای» مدنظر باشد .لذا ن هتنه ا
«هر سنره» ،نسبت به «کال متن قرآ » ،بهمثابه ی «خرده سیستم» ب ه ش مار م یآی د،
بلکه هر«آیه» نیا ،خند بهمثابه خرده سیستمی در نسبت با جملهای ک ه ای ن آی ه در آ
سنره قرارگرفته ،تلقی میشند؛ و همینطنر ،با نظر به سلسلهمرات ب جایگ اه اج اای آ ،
هر«واژه» نیا ،خرده سیستمی در نسبت با جملهای ک ه ای ن واژه در درو آ قرارگرفت ه،
محسنب میگردد [ ،7ص .]66برآیند ای ن دی دگاه ،مجمنع های سیس تماتی از رواب
گنناگن میا اجاای متن قرآنی است که هری عالوه بر تأثیر و تأثر بر ه م ،در وص نل
به ابعاد مراد ماتن بسیار حائا اهمیتاند.
 .7نقشآفرینی الفاظ قرآنی بهمثابه نشانه گری معانی

هر نشانهای ،مستلام وجندِ سه جهتِ اصلی است« :صنرت نشانه»« 1،چیای که نش انه ب ه
آ داللت دارد»2و «معنا یا رابطهای که میا این دو برق رار اس ت» ،38[ 3ص .]161زب ا
متن قرآنی که بهمثابه منظنمهای از «الفاظ و معانی /دال و مدلنل» به شمار م یآین د ،در
عین اشتمال از خطاباتِ لفظی -معنایی و انناع کارکرده ای دالل ی (التاام ی ،تض منی و
مطابقی) ،ذاتاً نشانه و تجلیِ ارادۀ خدای رحما تلقی میشند .به عبارتی« ،الفاظ ،واژگ ا
و کلمات» در مقامِ استعمال ،نهتنها در «معنا» فانی نمیشنند؛ بلکه کاربس ت «الف اظ» ک ه
به سبب ارتباط و علقۀ وضعی ،صالحیت حکایت از «معنای» خاصی را پیداکرده «نش انه و
حاکی» از معنا قرار میگیرند .آن ه مسلم است ،در مقنل ۀ «اس تعمال» ،اراده ش ده ک ه از
حیثیت ابااری و شأ کارکردی «الفاظ»« ،معنا» به ذهن مخاطب منتقل شند .بدینس ا ،
کار مستعمِل ،چیای جا تسبیب و فراهم کرد سبب «لفظ» برای انتقال معنا نیست ،لذا
ارادۀ استعمالی ،اراده آورد لفظ است که صالحیت خند برای داللت بر معنا را از «وضع»
کسب می کند و کارِ مستعمل ،منحصر در خطنر داد ِ معنا ب ه ذه ن مخاط ب از طری ق
ذکر لفظ اس ت و لف ظ« ،عالم ت» و «نش انه» ب ر معناس ت [ ،44ص ص  .]128-127ب ا
اینحال ،کارکرد «الفاظ» ننعاً نقش حکایتی و نشانهگری «معنا» را افاده م یکنن د ک ه در
ی فرآیندِ مجمنعهای ،تشکیلدهندۀ ماهیت و ساختار «زبا » را به ارمغا میآورند.
1. Representment.
2. Semiotic Object.
3. Interpretant.
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جالب است که در هندسۀ آمنزههای دینی ،نهتنها تمام پدیدههای هس تی ،ب همثاب ه
«نشانه ،عالمت ،مظهر و تجلی خداوند» محسنب می شنند «الحُم دُ لِلَّ هِ الْمُتَجَلِّ ي ِلخَلْقِ ِه
بِخَلْقِهِ» [ ،2ص ،]155بلکه کالم وحیانی نیا ،بهمثابه تجلی ارادۀ تشریعی خ دای رحم ا
است «فَتَجَلَّی لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي کِتَابِهِ مِنْ غَیْرِ أَ ْ یَکُننُنا رَأَوْه» [ ،2ص .]204چه ،کاربس ت
«تجلی» برای قرآ  ،نهتنها با مفهنم «آیه ،نشانه ،ظهنر و ارتب اط» ،پینن د م ییاب د ،بلک ه
اساساً مانع انگارۀ دوگانگی ،انفصال و انقطاع میا «متجلی و متجلیفی ه» م یگ ردد .ل ذا
«تجلّی» به معنای «ظهنر» ،افاو بر آنکه غیر از «انتااع و انفصال و انقط اع» اس ت ،بلک ه
غیر از «تَجافی» نیا قلمداد میشند [ ،15ص ص ]27-29ای ن ب دا خ اطر اس ت ک ه در
بُنمایه هر «نشانه»« ،عالمت»« ،آیه»« ،تجلی» و «مَظهَرِ» پدیده و یا واقعیت ی ،خاص ه زب ا
متنِ قرآن ی ،مفه نم «ارتب اط» [ ،38ص ص ]33-23و «ارس ال» [ ،38ص ]47-34نهفت ه
است .لذا «سخن ،کالم ،الفاظ و زبا » ،اساساً زمانی هنیتبخشِ «معنا» تلقی میشنند ک ه
بستر «ارتباط» میا آحادِ افراد انسانی را در راستای اظهارِ مقاصد و رفع نیازه ای درون ی
خندشا داشته باشد .گن ،التاام و سخن گفتن از ابعاد کارکردی «نش انه و تجل ی» ب رای
قرآ کریم ،از رهگذر ساحت لفظی و خطابات داللی ،بهمنظنر برقراری «ارتباط» پدیدهها
با صاحب نشانه و متجلِّی است.
 .8تعامل سیستم قرآنی با نشانههای زبانی آن
سیستم زبا بهگننهای است که خناسته یا ناخناسته با«نشانهه ا و پی امه ای زب انی آ »
پینندی وثیق برقرار میکند .چه ،نشانههای زبانی ،به انناع کاربستهایی گفت ه م یش ند
که در ساحت ملفنظِ زبا  ،جلنهگر است .مانند «حروف ،واژگا  ،جملهها» و «و پی امه ای
زبانی» نیا به ابعاد درونی نشانه و معنا بازمیگردد [نک  ،46 :صص  .]37-38نظر به آنکه
سیستم زبا قرآنی ،سامانهای معرفتی از ابعاد بینش ی ،ارزش ی ،کنش ی و انگیاش ی ب ه
شمار می آید که در اغلب منارد روشهای گنناگن را در هم م یتن د و مقص ند خ ند را
ارائه میکند .جَسته جَسته بند و درهمتنیدگی گاارههای آ  ،از باب تشبیه معق نل ب ه
محسن  ،به قطعات پازلی ،قابلِ شبیهسازی اس ت ک ه در ی ص فحۀ ب ارو ،اَش کال
مختلف هندسی را بارن ها ،تصنیرها ،زیباییِ گنناگننی از آدمیا  ،حینان ات و گیاه ا و
هستی و  ...را منعکس میکند .بی ش  ،مخاطبا آ برای ترسیم هری از اش کال آ ،
بایستی هری از قطعات پازل را که ناظر به قسمتی از آ تابلنی ب ارو و ش گفتانگی ا
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است ،کنار هم بازچینی کنند ،تا آ تصنیر و منضنعِ منردنظر ،خند را به زیب ایی ه ر چ ه
تمامتر به نمایش بگذارد .عالوه بر چگننگی انعکا درونی گفتارها و ساختاربندی جملهها،
6
مالحظۀ شش ضلعِ رابطه اعم از«فرستنده»«1گیرنده»« 2،پیام»«3زما »« ،4مک ا » 5و «باف ت»
[ ،49صص  ]62-94در انتقال پیام و ایجاد ارتب اط ب ا مخاطب ا  ،اجتن ابناپ ذیر اس ت .از
ی
ی سن ،خدای رحما (فرستنده) -ک ه متص ف ب ه عل م نامح دود و س ایر اوص اف کم ال ِ
الیتناهی است« ،-پیام» خند را بهگننهای در ساحت الفاظ زبا عربی به مخاطبا  ،م نعکس
نمنده که اوالً منرد تنجه و درک گیرندگا ِ نخستین آ واق ع گ ردد [الش عرا195-192 :؛
ینسف2 :؛ االنعام ]92:و ثانیاً کارکردهایِ «فرازمانی» و «فرامکانی» بند ِ آ پیام ،برای س ایر
مخاطبا در سدههای پسین نیا [الفرقا 1 :؛ االنبیاو107:؛ قلم ،]52 :محفنظ بماند.
اما سنی دیگر این ارتباط (گیرنده) ،که انسا  -فارغ از انحصار زم انی آ  -اس ت ،ب ه
لحاظ چگننگی درک محتنای آ پیام ،منجندی چند بُعدی و پی ی ده تلق ی م یش ند.
طبعاً ایجاد ارتباطِ زب انی چن ین مخ اطبی ،بایس تی دارای مرات ب ،و ب ا ابع ادِ ادراک ی-
شناختیِ او (حیات فردی و اجتماعی ،عقالن ی و ع اطفی ،انگیاش ی ،و م ادی و معن نی
انسا ) ،پینند یابد .هما طنر که درک زبا ِ ماتن نیا ،می تناند س طنح متع دد و مرات بِ
گنناگننی را در برگیرد .اما حلقۀ واصلِ این رابطه ،ب ین «گنین ده» و «گیرن ده» ،در قال ب
«متن» -7خندِ پیام (قرآ کریم) -است که عالوه بر ویژگیهای لفظی و معنایی ،به لحاظ
ساختارِ کلی و محتنایی ،ننعاً از شینههایِ غیرخطی و سیستمی بهره جسته است .چه ،با
اتخاذ رویکردی تدبری در سطح کال متن قرآنی ،ن هتنه ا ،روش ه ای انتق ال محت نا از
رهگذر عناصر گنناگن زبانی و متنی نظیر«مثال ،تشبیه ،داستا  ،ح ذف ،ارج اع ،تک رار،
و ،»...قابل مشاهده است بلکه گاارههای قرآنی ،ننعاً در ابعادِ اعتقادی ،اخالق ی ،حق نقی،
اجتماعی ،تربیتی ،فقهی ،داستانی و ...به صنرتهای گنناگننی با هم ،درهمآمیختهاند.
 .1 .8وجه تلفیق گزارههای قرآنی در سیستم زبانی آن
این مطلب دور از ذهن نیست که تلفیق روشها و گاارههای گنناگن قرآنی که در آی ات
1. addresser.
2. addressee.
3. message.
4. epoch.
5. place.
6. context.
7. Text.

رهیافتی بر مطالعۀ ساختار زبا قرآنی بهمثابه "سیستم"

359

گنناگن نمند و نماد یافته ،دارای اهدافی مشخص ،البته متناسب با س طح و تن نعِ فه م
مخاطبا و کارکردهای فراعصری آ است .ارائه و اتخاذِ سب های متن نع و ش ینهه ای
گنناگن ِ بیانی ،ازآ روست که هری از مخاطبا ِ نخستین و واپسین ،میتنانند متناسب
با استعداد ،گرایش ،سطنح گنناگن ِ ادراکی ،جرعهای از آ معجن اله ی را دربرگیرن د.
به عبارتی ،قرآ کریم با در همتنیدگی تعابیر و جمالت مختلف ،گاهی مخاط ب خ ند را
ابعاد «نگرشی و بینشی انسا » قرار می دهد و گاهی نیا ،مناجهه قرآ با جنبۀ «گرایش ی
و ارزشی انسا » است .و گاهی نیا به اهمیت و جهتدهی ابعاد «کنشی و رفتاری انس ا »
تنجه دارد .این در همتنیدگی در ابعاد حسی ،احساسی و عاطفی ،اندیش های و ش هندی
نیا به فراخنر منقعیت و استعدادهای مخاطبا قابل بازجستن است.
این نکته درخنر اعتناو است ،گرچه زبا متن قرآنی ،الیههای معنایی متع ددی دارد،
اما متنی است که از زما پیدایش آ تا به امروز به ی اندازه ،ثابت و مصن از تحری ف
و دستبرد ب نده و ه یع عام ل انس انی ی ا عنص ر خ ارجی ،مطلب ی را از بی رو ب ر آ ،
نیفاودهاند ،اما هماره در پهنای تاریخ ،حرف نن ،تازه و بکر را میتنا از آ بازجست .این
در حالی است که مخاطبا و فهمیدگا آ نیا ،از سدههای نخستین تاریخ اسالم ت ا ب ه
امروز و فردای تاریخ را در برگرفته و میگیرند ،و هری به سهم خند و به میاا گس ترۀ
کمیت ،کیفیت ،انباشتهها و اندوختههای علمی ،معرفتی و ارزشی ،برداشته ایی را از آ
ارائه کردهاند ،اما هم نا  ،متناسب ب ا نیازه ا و اقتض ائات زم انی و مک انی ،م یتنانن د
برداشتهای نن ،روزآمد و کارآمد را از هما آیه استخراج کنند .به نظر میرسد ،در کن ار
عنام ل متع ددِ معرف تش ناختی ،ق رآ ش ناختی (لفظ ی ،معن ایی و منس یقایی)،
روششناختی ،نقش تقنا و طهارت نفسانی ،نقش زما و نیازشناسی که میتناند مس تقالً
پیجنیی شند ،از جمله -نه تمامی -عناملِ جریا داشتن و عدم کهنگی قرآ در تم امی
زما ها و مکا ها [ ،3ج ،2ص -]130در پرتن الت اام ب ه نگ رۀ ارتب اط سیس تمی می ا
اجاای زبا متن قرآنی باشد .چه ،در اثر ارتباطات گنن اگن ِ روش مند هری از اج اای
سیستم قرآنی (واژگا  ،جملهها ،آیهها و سنرهها) ،ب ا س ایر اج اای آ  ،امک ا بازتنلی د
معنایِ ننین از گفتما درونی آ قاب لکش ف اس ت .ل ذا نق ش «دنی ای ذهن ی» (ابع اد
اندیشهای و تعق لورزی) و «طه ارت نفس انی» (ابع اد قلب ی و اع تالی نفس انی) مفس ر،
بهعننا کاشف وجنه ارتباطِ اجاای متنی و چگننگی نسبتسنجی هری از آ ها با ه م،
بسیار حائا اهمیت است .ناگفته پیداست ،گرچه قرآ کریم ب ه لح اظ دالل ی از ابع ادی
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نظیر «متشابهات ،مجمالت و ظهنرات» برخنردار است ،لیکن این امر مناف ات ب ا ارتب اط
تمامی اجاای متنی قرآ با یکدیگر ندارد .چه آیاتی که انگارۀ تشابه دارند ،پس از ارج اع
به محکمات؛ و مجمالت پس از فحص از تفصیالت؛ و ظه نرات پ س از ق رائن متص ل و
منفصل کالم ،قابل رفعاند .با این همه ،زبا قرآ نهتنها به گروه خاصی ،اختصاص ندارد،
بلکه تلفیقی از روشهایِ گنناگن ِ شناختی -ادراکی در تعام ل ب ا مخاطب ا  ،ب ه ش مار
میرود که پینندهای گنناگننی را در کنار یکدیگر ب ه ک ار گرفت ه اس ت .گ ن ،اجتم اع و
کاربست انناع عناصر زب انی در م تن قرآن ی ک ه پ ردهای رمان اک ب ر هنی ت و ماهی تِ
زبا شناختی آ  ،افکنده ،بسا ِ معجننی پُرمایه و گنارا میماند ک ه متناس ب ب ا س طنحِ
شناختیِ مخاطبا  ،تنانایی بهره جستن از ابعاد آ را خناهند داشت.
 .9وحدت سیستمی در ساختار زبان قرآنی

درهمتنیدگیها و انتخاب روشهای گنناگن در زبا قرآنی ،شبیه آ سخنرا ِ حرف های
است که به تکنی های بالغی و تبلیغی و مهارتهای سخنرانی تسلّ دارد و ب رای آنک ه
بخناهد هدف اصلیِ خند را به مخاطبا انتقال دهد ،از انناع فنن ِ زب انی و متن ی چ ن
استطرادات ،داستا های تاریخی ،حذف ،ارجاع ،تکرار ،تمثیل ،جایگاینی ،تقابل و ...به ره
می جنید .گن ،تمامی گاارههایِ اخباری و انشائی قرآ  ،بهمنالۀ «کالمِ واحدی» ب ه ش مار
میروند که خدای رحما  ،برای ارائۀ مقصندِ خند ،با در ه متنی د تع ابیر و منض نعاتِ
گنناگن در راستای ایضاحِ آ غرض اصلی بنده اس ت .چن ین رهی افتی ب ه ق رآ  ،آ را
بسا ِ متنی می داند که ابتدا و انتهای آ به یک دیگر ارتباط اتی چن دوجهی دارن د و در
درو آ حلقه یا شبکهای از الفاظ و داللتها ،حقایقی را بیا میکند [ ،37ص.]52
زمانی که از ابعاد هستها ،ارزشها و هنجارها ،سخن م یگنی د ،ناگه ا اولنی ته ا،
دغدغهها را با یکدیگر درهم میتند .هنگامِ سخن گفتن از نعم ته ای م ادی و دنی نی،
امنر معننی و اخروی را به هم م یپینن دد .ابع اد مختل فِ ف ردی-خ اننادگی ،جمع ی-
اجتماعی ،تاریخی ،فقهی ،اعتقادی ،اخالقی ،سیاس ی ،کالم ی ،عقل ی ،دنی نی ،اخ روی،
تربیتی و هدایتی را با هم تلفیق میکند .سطنح مختلفِ ابعاد انگیاشی ،هنشی ،هیجانی،
منسیقایی ،شناختی و کنشیِ مخاطبا اعم از عامی و ب یس ناد ،روش نفک ر و م در و
سنتی را با هم مماوج میکند .در عینحال ،رویکردهای حکمی ،عقلی ،منعظهای ،جدال
احسن ،تمثیل و تشبیه را با هم به کار میگیرد .خدای قرآ  ،عالوه بر گفتگنی مس تقیم

361

رهیافتی بر مطالعۀ ساختار زبا قرآنی بهمثابه "سیستم"

با مخاطبا  ،گاه و بیگاه ،اقنال دیگرا را نیا یکی پس از دیگ ر منتق ل م یس ازد و در
هما اثناو نیا ،خند را در متن مینمایاند .آمنزههای قرآنی ،ب اوجند اش تمال ب ر ص دها
گاارۀ گنناگن در عرصههای مختلف فردی ،اجتماعی ،فقهی ،حق نقی ،اخ روی ،عب ادی،
سیاسی ،اخالقی ،علمی تجربی ،کالمی ،فلسفی و روا شناختی و جامعهشناختی ،غیب ی،
شهندی ،تاریخی ،نقلی ،از پینستگی شبکهای-سیستمی برخنردار است؛ و اساس اً بی ا و
زبا قرآنی حاکی از ی

«نظام فکری شبکهای» 1است که در راستای ابعاد هدایتگری

ی زم ا  ،عناص ر گنن اگن زب انی را متناس ب ب ا تن نع مخاطب ا
و تربیتی آ  ،در پهنا ِ
درهمآمیخته است [نک  ،13 :صص.]189-150
ساختار زبا قرآنی ،نهتنها ویژگ یه ای انحص اری خ ند را داراس ت ،بلک ه از ن نعی
«وحدت» نیا برخنردار است [ ،24ص .]246این وحدت نه از ننع ترتیبی و خطی بلک ه از
سنخ «وحدت سیستمی -شبکهای» به شمار م ی آی د .در مت ن بش ری ،ننع اً ،س اختار،
بخشها و فصنلی مترتب بر دیگری ننشته میشنند .در این ساختار نمیتنا  ،فصله ا و
بخشها را جابجا کرد .طبعاً چنین متنی ،از «وحددت ترتیبدی» 2برخ نردار اس ت .ل ذا
بخشهای پسین به بخشهای پیشین ،مترتّب و متفرّع میشنند و مجمنعاً ی

م تن را

تشکیل میدهند .اما در «وحدت سیستمی» 3،خاصه زبا قرآنی ،گرچه با شرای زمانی
و مکانی خاصی پینند مییابد؛ و طبعاً پارهای از آیات آ  ،دارای اسباب ناول و ب ا ترتی ب
خاصی ،فرو فرس تاده ش دهان د ،ام ا تم امی آ ه ا ب هن نعی در ذی ل گفتم ا «وح دت
سیستمی» ،معنا و هنیت مییابند .این وحدت ،منجب میشند که هم ۀ آی ات ب همنال ۀ
اجاای شبکۀ واحدی درآیند که باهم در ارتباطاند و ترتیب و پینن د ب ا ش رای زم انی و
مکانی ،تأثیری در آ نداشته باشند [ ،36ص  .]162-158لذا پینستگی و وحدت متن ی
در قرآ  ،با هماهنگی که در متن دیگر ،چهبسا یافت شند ،جنبههای متم ایای دارد .در
متن قرآنی ،چن الیه هایِ مختلف معنایی و داللی وجند دارد که به صنرتهای گنناگن
با یکدیگر درهمتنیدهاند و تمامی آ ها پیرامن ی محنر واحد ،شکل یافتهاند ،لذا پینند
آ ها با یکدیگر از ننع «وحدت سیستمی -شبکهای» تلقی میشند.

1. Networked intellectual system.
2. Sequential unity.
3. Systemic unity.
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لذا زبا متنِ قرآنی ،سیستمی است که عالوه بر اهدافِ گنناگننی که ارائ ه م یکن د،
غایت نهایی و مأمنریت اصلی آ  ،هدایتنمایی بهس نی تنحی د اس ت [نک  ،32 :ج،10
ص135؛ ج ،4ص109؛ ج ،5ص .]20چه ،گفتما تنحیدباوری ،منجب تعلق مجمنع های
از وظایف ،تکالیف ،مسئنلیتها ،تعهدها ،آثار و پیامدهای رفتاری و اجرایی و اجتم اعی را
بر عهدۀ انسا مینهد که ن هتنه ا ابع اد بینش ی ،ارزش ی و کنش یِ یکای اف راد را در
ساختما وجندی آنا  ،جهت میدهد بلک ه کلی ۀ تع امالت و مع امالت انس ا ه ا را در
گسترۀ پینندهای فردی ،خاننادگی ،اجتماعی و جهانی ،ساماندهی میکند .الزمۀ نیل ب ه
این هدف واال که طبعاً از رهگذر اجاای آ  ،میگذرد ،منج ب م یش ند ،ه ر بخش ی از
اجاای این متن ضمن ارتباط با سایر بخشه ا و اج ااو ،دارای نقش ی مع ین در ه دایت
انسا بهسنی تنحید ایفاو نماید.
نتیجهگیری
 . 1شناسایی معنای ماهنی زبا  ،نقش مؤثری در چگننگی التاام به ابعاد زبا قرآنی ایفاو
میکند .به نظر میرسد که در معنای کاربردی زبا  ،چند کلیدواژۀ اص لی را بایس تی در
نظر بگیریم« :مجمنعهای» از «قناعدِ نظاممند» از «نشانهها ی ا نمادهاس ت» ک ه ب همنال ۀ
«ابااری» برای «ارتباطِ» مؤثر گفتاری و ننشتاری میا انسا ها به کار گرفته میشند».
 .2هر واقعیت یا پدیده ای که دارای سه رکن اصلی یعنی «اصل اجااو»« ،اصل ارتباط»
و «اصل هدفداری» باشد ،میتناند بهعننا ی «سیستم» تلق ی ش ند .ب هطری ق اول ی،
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«زبا » نیا که این اصنل سهگانه را در خند داراست ،بهمثابه ی سیستم به شمار میآید.
در فهم صحیح و چگننگی ارتب اط می ا اج اای پدی دۀ سیس تمی« ،تم ایا مفه نمی» و
«تراب مصداقی» ،میا اصطالحاتی چن «سیستم» و «خرده سیستم» ضرورت دارد.
 .3با نظر به تعامل تنگاتن «سیستم» با «زیرسیستمها» ،زبا م تن قرآن ی ب همنال ۀ
ی «سیستم کال » ب ه ش مار م ی آی د ک ه دارای زیرسیس تمه ایی چ ن «س نرهه ا»،
«آیه ها»«،جمله ها» و نهایتاً «واژگا » است .این اجاای تشکیلدهندۀ زبا  ،در درو خ ند،
زنجیرهای از رواب سیستمی را ایجاد میکنند.
 .4ساختار زبا قرآنی ،بهرغم برخنرداری از تن نع ف راوا و به رهگی ری از عناص ر و
روش های مختلف زبانی ،از وحدت سیستمی برخنردار است .این ن نع دره متنی دگیه ا
همانند آ سخنرا ِ حرفهای است ،ب همنظ نر انتق ال هرچ ه بهت ر مقص ند خ ند ،ب ا در
همتنید تکنی ها و عناصر مختلف زبانی آ را به مخاطبا منتقل میکند.
منابع
[ .]1قرآ کریم.
[ .]2رضي ،محمد بن حسین(1414ق) .نهج البالغة .قم ،هجرت.
[ .]3ابنبابنیه ،محمد بن علی(1398ق) .التنحید .قم ،جامعه المدرسین.
[ .]4ابن جنّی ،عثما (؟) .الخصائص .بیروت ،عالم الکتب.
[ .]5أبيشیبة ،أبنبکر(؟) .المُصَنَّف .المحقق :محمد عنامه ،دارالقبله.
[ .]6ای یسن  ،جین( .)1371مبانی زبا شناسی .مترجم :محمدفائض ،تهرا  ،نگاه.
[ .]7احمدزاده ،مصطفی( .)1400معناشناسی سیستمی واژگا قرآ کریم .پژوهشهای زبا شناختی قرآ .
[ .]8باطنی ،محمدرضا( .)1371پیرامن زبا و زبا شناسی .تهرا  ،فرهن معاصر.
[ .]9برتالنفی ،لندی فن ( .)1366مب انی ،تکام ل و کاربرده ای نظری ۀ عم نمی سیس تمه ا .مت رجم:
کینمرث پریانی ،تهرا  :تندر.
[ .]10بستانی ،فؤاد افرام( .)1375فرهن ابجدی .تهرا  ،اسالمی.
[ .]11پیاژه ،ژا ( .)1384ساختارگرایی .تهرا  ،مجلس شنرای اسالمی.
[ .]12پهلنا نژاد ،محمدرضا؛ سرسرایی ،شراره سادات(« .)1390معادلیابی واژگا قرآنی در پرتن رواب
منجند در نظریه شبکه معنایی» .فصلنامۀ مطالعات اسالمی ،علنم قرآ و حدیث.
[ .]13جدی ،حسین( .)1400تبیین مبانی نظام وارۀ معنایی قرآ کریم .رسالۀ دکتری ،دانشگاه فردوسی مشهد.
[ .]14جنادی آملی ،عبدهللا( .)1389تسنیم .قم ،اسراو.
[ .)1388( ---------- .]15قرآ در قرآ  .قم ،اسراو.
[ .]16چندلر ،دانیال( .)1397مبانی نشانهشناسی .مترجم :مهدی پارسا ،تهرا ،چاپ اندیشه.
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[ .]17حنبل الشیبانی ،احمد(1419ق) .مسند .بیروت ،عالم الکتب.
[ .]18خنشمنش ،ابنالفضل( .)1398زبا قرآ  .قم ،پژوهشگاه حنزه و دانشگاه.
[ .)1388( ---------- .]19حمل قرآ  .قم ،پژوهشگاه حنزه و دانشگاه.
[ .]20خنرسندی طاسکنه ،علی( .)1366گفتما میا رش تهای دان ش ،گفتم ا می ا رش تهای دان ش.
تهرا  ،پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
[ .]21رضائیا  ،علی( .)1393تجایه وتحلیل و طراحی سیستم .تهرا  ،سمت.
[ .]22روبینا ،آر .اچ( .)1384تاریخ مختصر زبا شناسی .مترجم :حقشنا  ،تهرا  ،نشر مرکا.
[ .]23زمردیا  ،رضا( .)1373واژههای دخیل اروپایی در فارسی .مشهد ،آستا قد رضنی.
[ .]24ساجدی ،ابنالفضل( .)1392زبا قرآ  ،با نگاهی به چالشهای کالمی تفسیر .تهرا  ،سمت.
[ .]25سادوسکی ،پندین( .)1361نظریۀ سیستمها :مسائل فلس فی و روشش ناختی .مت رجم :کی نمرث
پریانی ،تهرا  ،انتشارات تندر.
[ .]26سعیدی روشن ،محمد باقر( .)1396تحلیل زبا قرآ و روششناسی فهم آ  .قم ،پژوهشگاه حنزه
و دانشگاه.
[ .]27سنگه ،پیتر و همکارا ( .)1388پنجمین فرما  ،مترجم:حسین اکبری ،تهرا  ،آسیا.
[ .]28سنر  ،پیتر .آ( .)1398مکاتب زبا شناسی ننین در غرب .مترجم :حقشنا  ،تهرا  ،سمت.
[ .]29سنسنر ،فردینا دو( .)1382دورۀ زبا شناسی عمنمی .تهرا  ،هرمس.
[ ]30سینطی ،جاللالدین (1404ق) .الدّرر المنثنر فی تفسیر المأثنر .قم ،کتابخانۀ آیة هللا مرعشی نجفی.
[ .]31صفنی ،کنروش ( .)1379درآمدی بر معناشناسی .تهرا  ،سنره مهر.
[ .]32طباطبایی ،محمدحسین ( .)1417المیاا فی تفسیر القرآ  .قم ،جامعۀ مدرسین.
[ .]33علی پنر ،مهرداد؛ نجفی ،اسدهللا ( .)1391تجایه و تحلیل و طراحی سیستمها .سیمین ،تهرا .
[ .]34فرشاد ،مهدی ( .)1362نگرش سیستمی .تهرا  ،انتشارات امیرکبیر.
[ .]35فراستخناه ،مقصند ( .)1376زبا قرآ  .تهرا  ،انتشارات علمی و فرهنگی.
[ .]36قائمینیا ،علیرضا ( .)1393بینلنژی نص نشانهشناسی و تفسیر قرآ  .قم ،فرهن و اندیشه اسالمی.
[ .]37قرائی سلطا آبادی ،احمد ( .)1394فهم قرآ در پرتن نظم ش بکهای ی ا فراخط ی .پ ژوهشه ای
زبا شناختی قرآ .
[ .]38قیطنری ،عامر ( .)1398قرآ بهمثابه کالم خدا ،تهرا  ،نگاه معاصر.
[ .]39گروهواژهگاینی ( .)1394فرهن واژههای مصنب فرهنگستا  ،تهرا  ،فرهنگستا زبا و ادب فارسی.
[ .]40گندمکار ،راحله( .)1396آشنایی با معناشناسی ساختگرا .تهرا  ،نشر علمی.
[ .]41لسانیفشارکی ،محمدعلی؛ مرادی،حسین( .)1394سنرهشناسی روش تحقیق س اختاری در ق رآ
کریم .تهرا  ،نصایح.
[ .]42هلیدی ،مایکل؛ حسن ،رقیه ( .)1393بافت و متن .مترجم :محسن ننبخت ،سیاه رود.
[ .]43ملکیا  ،مصطفی ( .)1384مباحث الفاظ اصنل فقه در میا دانش های زبانی جغرافیای دانشهای
زبانی .مجلۀ نقد و نظر ،شمارۀ  37و .38
[ .]44واعظی ،احمد( .)1392نظریۀ تفسیر متن .قم ،پژوهشگاه حنزه و دانشگاه.
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