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  شناسي متن مطالعات نشانه ةتحدي قرآن با حوز ةبررسي آموز

  *آبادي احمد قرائي سلطان

  چكيده
هـاي ذاتـي آن دارد. لـذا دور از    تحدي، پيوندي ناگسستني با متن قرآن و قابليـت ي آموزه

متنـي نسـبت داده شـود. در ايـن     ناپذيري قرآن به عناصر درونواقع نيست اگر راز تحدي
اي از دال ها يـا مجموعـه  شناسي، نظامي از نشانههاي حوزه نشانهرهيافت، متن بنا بر يافته

ـ ومدلولهاست  ناپـذيري و  د بـا يكـديگر بـه مـتن ويژگـي جامعيـت، اخـتالف       كه در پيون
هاي علمي به ي تحدي با دادهاند. با روش تحليل و تطبيق محتواي آموزهناپذيري داده مانند

آيـد كـه اوال مسـئله تحـدي و راز     شناسي متن اين نتايج به دست مـي ي نشانهويژه حوزه
آيات است، ثانيـا  تن و شبكه پيچيده ارتباطياي حاكم بر ماعجاز قرآن متعلق به نظام نشانه

متن در سطح مطلوبي از نظم و انسجام دروني، ساختار و اسلوب بياني، روابـط جانشـيني   
ها و همگرايي داللتها و... قرار دارد كه همـه ايـن   وهمنشيني، شبكه توليد معنا، نظام نشانه

كه در همه  ايدهند. نظريهميرا تشكيل  ي استواري متن در تحدينظريهها، اساس قابليت
هـاي آن هـر مخـاطبي را بـه گفتگـو      حال بازنمود اين واقعيـت اسـت كـه مـتن و سـازه     

خواند و در عين دعوت مستمر و همگاني به تحدي قادر اسـت در كنشـگرمخالف    مي فرا
  هايي چون تسليم، اعتراف و انصراف از معارضه ايجاد كند.خود واكنش
  .زبان شناسي ،شناسي نشانه ،تحدي ،قرآن ،متن ها: كليدواژه

  
  . مقدمه 1

توانيد مانند من، يا يك سوره يا ده آيه از من را بياوريد، بنا تحدي با اين مضمون كه اگر مي
داشت آن در آيات، قطعا  يك ترجيج بال مرجح يا ادعاي بدون دليل نيست، چـون  بر جاي
تـوان هـر   آن قدر در اين باب گويا است كه نمـي  28) زمر:عوجٍقُرْآنًا عرَبِيا غَيرَ ذي وصف (

بيني قرآن از اين كـه  دليل و حكمت دانست. در كنار اين، پيشنشانه موجود در آيات را بي
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تواند مانند آن بياورد نيز بر پيچيدگي مسئله افزوده است. اين در حالي اسـت  هيچ كس نمي
يك گذر منطقي داشت، چون همچنان متن با همين توان به سادگي از مقوله تحدي كه نمي

كه به رقيب و بديل بماند، عالوه بر اينكه همين تحدي است امكان تحدي توانسته است بي
تواند ادعاي اعجاز كند، جز آن موضوع اعجاز هويت و قوام بخشيده است.گرنه هر متني مي

ين شـده باشـد(نك:   كـه اعجـاز او بـا تحـدي يعنـي مصـون بـودنش از معارضـه قـر         متني
هـاي دانشـمندان   شود كـه بيشـتر تـأمالت و تـالش    ). احساس مي228، 2:ج1429سيوطي،

مسلمان به شكل درستي سوق داده شد به سمت كشف راز مانندناپذيري قرآن، يعني اينكـه  
در متن چه خصوصيات و عناصري وجـود دارد كـه بـه مـتن و شـيفتگان آن، احسـاس و       

  ا كرده است؟اطمينان به موفقيت را عط
اي نسبت به متن قرآن بـه دسـت داد، گزيـري از    در اين راستا اگر بنا باشد نگرشي تازه

ي به سنت فكري گذشتگان نيست. چون اين بحث همواره شورآفريني خـودش را  مراجعه
توان پذيرفت كه آنان به سـادگي از آمـوزه تحـدي قـرآن     داشته است، باري، اين كه آيا مي

اي نيسـت،  نمايي و غلو و افراط متن قرآن نهادنـد، امـر سـاده   ادي بزرگگذشته و سر در و
تبعات خاص خودش را دارد؛ ولي از يك واقعيت نبايد غفلت كرد كه دو جريان غالـب در  

در  حوزه اعجاز از گذشته وجود داشته است كه راز مانندناپذيري قـرآن را يكـي بـه امـري    
اند. هر يك هم پيرواني دارند درون متن قرآن، وآن ديگري به امري خارج از متن نسبت داده

كه آن جريـان  كه غالبا اديب، خطيب، متكلم و شاعر و مفسرند. آنچه اهميت دارد اين است
شان به هيچ وجه با آموزه تحدي همخـوان و  اند؛ مدعاي اصليكه موسوم به اهل صرفهدوم 

ست. زيرا آنان به نوعي به صرف و انصراف مردم از معارضه با قرآن باور دارند كه سازگارني
هـاي  گيرد. قطعا چنين ديدگاهي با بسياري از واقعيتبا اراده و مشيت الهي هم صورت مي

ي اين نظريه به چنـين  مربوط به تحدي تناسب ندارد. اينكه چرا و به چه دليل طراحان اوليه
). 59ـ  57: 1418اند(نك: ابو زهـره، چندان روشن نيست، احتماالتي داده اند،برداشتي رسيده

هاي خود منظوري جـز اثبـات اعجـاز مـتن از طريـق      جريان اول هم در مسير همه فعاليت
  اند. هاي شكلي و محتوايي آن با ساير متون نداشتهكشف تفاوت

ر اساس چه مبنـا و بـه   آنچه در اين بين كمتر مداقّه شده است اين بوده كه اصال قرآن ب
هاي متني خود همگان را دعوت به تحدي كرده است؛ حتي بـا  اطمينان چه قابليتي از نشانه

قاطعيت ابراز داشته است كه هرگز نخواهيد توانست مانند آن بياوريد؟ البته نه از اين منظـر  
؛ كه آوردن الفاظي فصيح و بليغ و با نظمي خاص در تـوان عـرب خبـره و زبردسـت بـود     
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ا در مـتن          گونه آن كه مثال طرفداران صرفه معتقـد بودنـد؛ بلكـه از ايـن منظـر كـه آيـا واقعـ
توان مانند آن آورد و هم در برابر آن خواه ناخواه مجبور خصوصيتي وجود دارد كه هم نمي

به تسليم و انصراف از معارضه خواهي شد. آنچه در اين جستار و پژوهش پر رنگ نمـوده  
هـاي  شمول متن از طريق تطبيـق بـا يافتـه   خصوصيت برجسته و جهاناست، كشف همين 

  شناسي متن است كه در تحقيقات معاصر كمتر بدان پرداخته شده است. حوزه نشانه
  

  مالتي در آيات تحدي أ. ت2
ي  هاي موجود در آيات تحدي نكات مهمي قابل فهم اسـت. مـثال تعبير(  از مرور بر نشانه فـ

وت از روي يقين متن داللت دارد يعني اگر شـما شـك داريـد؛ يـك     به دع 23) بقره: ريبٍ
متن مانند آن بياوريد و شك خود را تبديل به يقـين كنيـد. آوردن چـه چيـزي اينجـا      خرده

اهميت دارد؟ يك چيزي شبيه يك سوره در لفظ و اسلوب وآهنگ و مانند آن؛ ظاهرا آنـان  
مقفـع وابـوالعال و ديگـران در ميـان     ابـن  كردند مانند مسـيلمه و كه هم به اين شيوه تحدي  

ــاني در ميــان معاصــران(نك:  2،233گذشــتگان (نــك: ســيوطي،ج ) و بــاب و بهــاء و قادي
) فريب همين ظاهربيني را خوردنـد و در ورطـه تقليـد و محاكـات     1،61:ج1417طباطبائي،

طلبـي،   ي ارتباط عميق ميان آيات قرآن مشروط به روحيه حقافتادند وگرنه اطالع از شبكه
ساخت؛ آن چنان كه بـر فكـر و روان بسـياري از افـراد     آنها را به واكنش ديگري  وادار مي

  عصر نزول تأثير گذاشت و تسليم و اعتراف و اظهار عجز  آنها را سبب گشت.
، به آوردن يك سوره از مجموع آنچـه  38؛ يونس :23) بقره:فَأْتُوا بِسورةٍ مّن مّثْلهعبارت(
..) اشاره دارد. اما آيا واقعا مراد، تفكيك مما نَزَّلْنَا علَى عبدنَابر اكرم(ص) نازل شده:(كه بر پيام

انـد؟  ي توانستن، دست به چنين كاري زدهكه مثال كساني به وسوسه يك سوره از متن بوده
اصال منطقي است كه يك عبارت از متن را بتوان از بافت و ساختار اصـلي آن جـدا كـرد،    
سپس با آوردن مانند آن(در صورت امكان) ادعاي عينيت يـا هماننـدي آن بـا نظـام حـاكم      

هـاي ارتبـاطي بـين اجـزاي مـتن(در      رسد ساختار زباني متن و كنشبرمتن كرد؟ به نظر مي
پوشش لفظ و معنا و نظم و داللت) در اين نـوع هماننـدآوري ناديـده گرفتـه شـده اسـت.       

ابد كه بدانيم در سپهر شناخت متن، مباحثي چـون نظـم و   يخطاي اين كار وقتي تشديد مي
تناسب آيات و سور، وحدت موضوعي و ساختار هندسي سور ، تفسير آيه به آيه، سوره به 
سوره و غيره پذيرش عام يافته است. پس بايد طور ديگـر بـه اصـل موضـوع نگريسـت و      

ت و نقـش آن در شـبكه   عبارت فوق را به معناي آوردن يك سوره با در نظر گرفتن موقعيـ 



 1397سال دوم، شمارة اول، بهار  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي   80

آيات در نظر گرفت. يعني كسي كه قصد معارضه دارد بايد بتواند چيزي شبيه يك عبـارت  
ي معنايي متن داشته باشد. از متن بياورد كه تمام خصوصيات و نقش آن عبارت را در شبكه

اي سخت و ناممكن خواهد بود. اينجا بحث به شكل عجيبي به قطعا حصول به چنين مرتبه
  مند آن وابسته است.اميت متن و ساختار نظامتم

لَا أَعبد مـا   * قُلْ يا أَيها الْكَافرُونَكافرون با اين عبارات: (اي چونبراي مثال آوردن سوره
لَكُـم   * ونَ مـا أَعبـد  ولَا أَنتُم عابِد * ا عبدتُّمولَا أَنَا عابِد م * ولَا أَنتُم عابِدونَ ما أَعبد * تَعبدونَ

) در صورت انفصال آن از بافت اصلي متن قرآن به نظـر بـراي يـك اديـب     دينُكُم ولي دينِ
دست كار دشواري نباشد، چون او در يك دوره تأمل در بافت سوره بـه سـنخ الفـاظ،    چيره

كـن اسـت   يابـد. البتـه مم  هاي ظاهري حاكم برسوره دست مـي تنوع و تكرار بيان و مدلول
تداعي شود آنچه قرار است او بياورد، قطعا تقليدي از سوره باشد؛ يعني مثال او بايد چندين 
بار آن را بخواند، تمام ظرايـف كالمـي و بالغـي آن را درآورد، اشـكال مختلـف تغييـر در       
عبارات و تركيبات آن را به آزمون گذارد تا استعداد آوردن مانند آن را به دست آورد. حـال  

ي كـافرون  ي بديل را جاي سورهكه او توانست نظيرش را بياورد و آن  سوره فرض اين به
ي ارتبـاطي وسـيعي   در متن قرار دهد، تازه اول راه است، چون فرآورده او در درون شـبكه 

بايست همان كاركردهاي رقيب اصلي خود را به درستي انجام دهد. آيـا  گيرد كه ميقرار مي
كننده فقط به فكر آوردن مانندي نين فرايندي وجود دارد وقتي تحديضمانتي براي تحقق چ

براي آن سوره بوده است و اصال در ذهن و تخيل خود هيچ تصويري از آن شبكه پنهـان و  
) چه مصاديقي در مـتن   تَعبدونَ ماها شكل نگرفته است. مثال اينكه(گسترده معاني و داللت

دارد؛ چون در جاهايي از متن تعابيري آمده است كه به شـكل معقـول و مطلـوبي بـا ايـن      
تَعبـدونَ مـن   قُلْ يا أَيها النَّاس إِن كُنتُم في شَكّ مّن ديني فَلَا أَعبد الَّذينَ عبارت در ارتباطنـد:(  

ه  40) يوسـف: إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنـتُم وآبـاؤُكُم   دونَ من دونهما تَعب؛ (104..) يونس:دونِ اللـَّ
ه قَالَ أَفَ؛( وما تَعبدونَ من دونِ إِنَّكُم ؛ (66) انبياء:ما لَا ينفَعكُم شَيئًا ولَا يضُرُّكُمتَعبدونَ من دونِ اللـَّ

ه ـ     ؛ ( 98) انبياء:ها وارِدونَحصب جهنَّم أَنتُم لَ اللـَّ ّمم ـرَاءـي بإِنَّن ـهمقَوو أَبِيـهل يمرَاهإِذْ قَالَ إِبا و
و آياتي ديگر. شكي نيست كه هر قطعه از سوره درگير ارتباط و تعامل  26) زخرف :تَعبدونَ
ن آيـه تافتـه   تـري اند، چون هيچ بخشي از متن حتي كوتاههاي خويشاوند خود در متنبا آيه

  جدابافته از آن نيست.
تري هم آمده كه بر يك نوع خيال جمعـي  افزون بر اينها، در آيات تحدي عبارات جدي

هداللت دارند:( ؛ شايد بـه خـاطر اينكـه    13؛ هود: 38) يونس:وادعوا منِ استَطَعتُم مّن دونِ اللـَّ
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ه از غير او كاري ساخته نيست و ايـن  گوينده متن(خدا) در مقامي قرار دارد كه يقين دارد ك
كند به حدي كه اوصـاف بسـيار   بار تعبير دون اهللا) جلوه نمايي مي 72معنا در سراسر متن (

؛ انعـام  76؛ مائده:107برانگيزي براي (دون اهللا) نيز برشمرده است(بنگريد: بقره:منفي و يأس
اگر نگوييم  88) اسراء:تَمعت الْإِنس والْجِنُّقُل لَّئنِ اج...). در همين راستا، تعبير ( 12؛ حج :71:

)، 240ص2اند(نك:سـيوطي،ج يك تأكيد شديد يا تشريف در سخن است كه برخـي گفتـه  
شد كه اگر ميقطعا يك اطمينان از عدم تأثير اتحاد همه مكلّفين عالم هستي است. اطميناني 

رفـت و بـه   يتي قرآن زير سؤال ميهاي هدادر آن خللي وارد كرد، اساس الهي بودن و جنبه
شد. پس بايد جهت تحدي در يك امر، محكم و نفوذناپـذير باشـد   دروغي بزرگ تبديل مي

ومنطقي نيست آن جهت را به صرفه يعني انصراف عقول، علـوم و قـدرت مـردم از آوردن    
)، آن هـم يـك امـر خـارج از     139ــ  138 ،4ج:1415 ، معرفـة مانند قرآن برگردانـد (نـك:   

چوب متن كه ماهيت قدسي و ماورايي به متن مي دهد و متن را از دسترس فهـم بشـر   چار
نمايد براي متن چنان استواري و انسجامي در هويت و ساختار كند. بلكه معقول ميدور مي

قائل شد كه به مثابه يك پديده زباني، سپهر رازآلودي از معاني و حقايق را پيش روي طالبان 
هاي بيشتري از معاني خـود را  و همگام با تأمالت بيشتر مخاطبان، اليهدهد حقيقت قرار مي

  سازد.در دو محور افقي و عمودي آشكار مي
  

  منسجم آيات ة. راز تحدي در درون شبك3
توانند يك سوره كوتاه مانند رسد كه اطمينان متن از اين كه حتي مخالفان آن نميبه نظر مي

متقن و مستدلي باشد. قطعا اين جهت صـرفًا در فـرم و   آن را بياورند، متصل به يك جهت 
شود، چون اين در توان برخي افـراد زبردسـت در   صورت الفاظ و تركيبات آن خالصه نمي

ميان عرب بود. شايد نظر سيد مرتضي و قاضي عبدالجبار به عنوان دو طرفدار نظريه صرفه، 
وردن سخن فصيح و بليغ را انكار ناظر به چنين وضعي بوده باشد؛ چون آنها توان عرب در آ

نكرده بودند، اما هر يك برداشتي از عدم موفقيت عرب داشتند كه در جاي خود قابل تأمل 
). اما بـه واقـع   325ـ   16،324: ج1965؛ قاضي عبدالجبار،35: 1424است(نك: سيدمرتضي،

 آن چه راز نامكشوفي است در متن كـه تـاكنون نگذاشـته اسـت بـه آمـوزه تحـدي قـرآن        
  اي وارد شود. خدشه

اگر بتوان يك نگرش ساختارمند و منسجم به متن قرآن داشت و هر جزء از آن را داخل 
ي پيچيده و تو در تو از ارتباطات و روابط جانشيني و همنشيني تصور كرد، تا در يك شبكه
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 توان به مسئله پاسخ داد؛ هر چند كه تا احاطه كافي به اين شـبكه درهـم تنيـده   حدودي مي
هاي فراگرد متن دشوار خواهـد بـود. البتـه در    وجود نداشته باشد، درك بسياري از واقعيت

گذشته هم اين تصور وجود داشت كه هر كلمه در قرآن جايگاه خاص خود را دارد كه بـه  
تـوان بـا   كه نمي ) يا اين29م :1968توان جاي آن را تغيير داد(نك: خطابي، هيچ عنوان نمي

نظـر در وقـوع آن در قرآن(نـك:    زبـاني در قـرآن، بـه رغـم اخـتالف      پذيرش اصل ترادف
كـه واژگـان   )؛ هر يك از مترادفات را برجاي لفـظ اصـلي نشـاند. چـون    94: 1421سيوطي،

مترادف، رسايي و روايي معنا و مدلول كلمات اصلي را ندارند. اما اصل موضـوع، فراتـر از   
كند و اين لفظ نايي خاصي را تحمل مياين مسائل فرعي است. چون هر لفظ در متن بار مع

گيرد كـه تغييـر فرمـي و    در يك ميدان وسيعي از الفاظ و معاني همسايه و همجوار قرار مي
ي معنـايي داخـل آن   محتوايي آن ( به صورت نقل به معنا) خللي هر چند اندك بـر شـبكه  

آيه به عنوان مثال  شك اگر حجم اين الفاظ در يك آيه يا چندسازد. بيميدان وسيع وارد مي
: 1410آيه سوره كوثر، به عنوان حداقل شمول يك سوره براي تحـدي (نـك: زركشـي،     3
  ناپذيرتر خواهد شد. ) فزوني يابد اين خلل و آسيب به شبكه معنايي بيشتر و جبران2،236ج

البته اينجا ممكن است گفته شود كه در متون ديگر هم اين قاعده وجود دارد كه گوينده، 
كه هرگونه تغيير درآنها مخل به مقصـود  اي به كار گرفته است گونهجموع الفاظ خود را بهم

داري، هــاي جامعيــتگوينــده خواهــد بــود. در نگــاه اول پذيرفتــه اســت؛ ولــي در جنبــه 
بخشي و جاودانگي ممكن است ساير متون، ادعاي چنداني نداشته باشند يا اگر چنان  هدايت

هـا  ي ايـن جنبـه  د و غيرمستقيم باشد. اما در مورد متن قرآن همـه ادعايي وجود دارد محدو
هـا را در ميـان   اي از متن به نحوي رسـالت تحقـق آن جنبـه   مدخليت تام دارند و هر جمله

ها و جوامع انساني برعهده دارند. پس با چنين متني تحدي حتي به چند آيه از آن(كه انسان
اني مختلف هستند) دشوار و معنادار خواهد بود. متشكل از الفاظ و ساختارهاي نحوي و مع

چون اصال در تحدي بناي برآوردن الفاظي مانند قرآن نيست، بلكه آوردن الفاظي است كـه  
كننـد و  شما بدانيد اين الفاظ در آن ميدان وسيع معناشناختي چه نقش و هدفي را دنبال مـي 

هـا و  مـتن نـامتني در ميـان خـرده   متنـي و بي اي حاكم بر قرآن چه روابط دروندر نظم شبكه
  ها وجود دارد.متن كالن

اي اي مـن بـه گونـه   صفحه 10اي مدعي شود كه اين نوشته به عنوان مثال اگر نويسنده
است كه هرگونه تغيير و جابجايي در كلمات آن به مثابه مرگ يا بيماري متن است، لذا هيچ 

تواند مانند آن را بياورد؛ آيا منظور او اين است كه كسي پيدا نخواهد شد كه مانند كسي نمي



 83   شناسي متن مطالعات نشانه ةتحدي قرآن با حوز ةبررسي آموز

اين كلمات را بياورد يا اينكه بتواند با الفاظ مختلـف سـاختاري منسـجم ايجـاد كنـد مـثال       
تركيبات جديد بسازد، به كمك فنون بالغت، زيبايي هاي بيشتري از معاني را صورت زباني 

هد بود. زيرا اين حد از كار در توان آگاهان به قواعد زبان و بيان است، دهد؛ قطعا اين نخوا
بلكه بايد مراد اين باشد كه نوع استعمال و تركيب و سازگاري كلمات من در يـك نظـم و   

اي اتفاق افتاده است كه حتي كوچكترين واحد زباني آن هـم در ايـن شـبكه    ساختار شبكه
در صورت لحاظ ايـن روابـط دور و نزديـك واحـدهاي      كند. تنهاترين نقش را ايفا ميمهم

توانيد عين يا مثل يا حتي بهتر از آن را بياوريد. روشـن اسـت كـه در چنـين     زباني متن مي
وضعيتي هر چه اعتبار و اصالت متن از حيث منشأ (كه الهي باشد يا بشري)، كم وصـورت  

اهري يـا بـاطني بـه عبـارتي     آن( خرده متن يا كالن متن باشد) و كيفيت و محتواي آن (ظـ 
تـر  تـر حتـي محـال   دنيايي باشد يا اخروي) باالتر و مستندتر باشد، معارضـه بـا آن سـخت   

  بود.  خواهد
سان يك سيستم يكپارچـه ديـده خواهـد شـد كـه از يـك سـو        با اين برداشت متن به

عند غَيـرِ اللَّــه لَوجـدوا فيـه اخْتلَافًـا      ولَو كَانَ منْ   أَفَلَا يتَدبرُونَ الْقُرْآنَناپذير است: (اختالف
يأْتيـه  الاي در آن ورود پيـدا نكـرده اسـت: (   ، از سويي نيز هيچ امر بيهـوده  82)نساء :اكَثيرً

هنْ خَلْفلَا مو هيدنِ يين بلُ ماطاما اين كافي نيست چـون اوصـاف مـذكور     42) فصلت:الْب ،
عمل اثبات شوند. چون يك حالت بالقوه دارند، هرچند كه هميشه بـا   بايد در مرتبه فهم و

متن و در متن حضور دارند ولي براي خواننده و مفسر متن بـروز و فعليتـي ندارنـد مگـر     
زماني كه براي او مكشوف شود كه پيوند و مناسبات عجيب و مستحكمي بين اجزاي متن 

اي در هـم  بـارات و تركيبـات، شـبكه   برقرار است. گويي در دل اين مجموعـه الفـاظ و ع  
دهند كه هر بخش با ساير اجـزاء  اي از روابط وجود دارد كه به شكل بارزي نشان مي تنيده

ترين اختالف و تعارض حقيقي بين آنها وجـود نـدارد(نك:   مناسبات مشخصي دارد و كم
  ).312: 1381پورفر،نقي

تواند ادعـاي  وهدفدار است، آيا نمي كه منسجمهاي برجسته بنابراين متني با اين ويژگي
كه بـراي هـيچ كـس تصـويري از آن شـبكه پنهـان        تحدي داشته باشد؛ به خصوص وقتي
ها با هم حاصل نشـده و  هاي موجود در آيات و سورهارتباطي بين الفاظ با يكديگر و نشانه

- پيچيدهي در ذهن هيچ مفسري هنوز ترسيم نگرديده است. پس وجود و اثبات چنين شبكه
ناپذيري قرآن باشد. تواند بهترين دليل و سند در اثبات چرايي تحدياي بين اجزاي متن، مي

ها يك نظـامي از  به خصوص آن زمان كه مشخص شود كه اين شبكه منسجم دال و مدلول
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ها و شبكه ارتباطي حاكم بر ها را در خود گرد آورده است كه جز با شناخت آن نشانهنشانه
ناپذيري آن را اثبات توان خصوصيات ذاتي متن مانند جامعيت، جاودانگي و تحديآنها نمي

  كند.شناسي ونشانه شناسي متن را ايجاد ميهاي زبانكرد. اين خود ضرورت استفاده از يافته
  

  شناسي متن تحدي در پيوند با نشانه ة. آموز4
اعـد حـاكم بـر آن اسـت.     شناس اهميت دارد، شناخت زبان متن و قوآنچه در نزد يك زبان

هاست كه در فرايند دال و مـدلولي  نشانهاي از نظامچون در باور او يك متن زباني مجموعه
مجموعه متمـايزي از  زبان «اند. به گفته دوسوسور، زبان شناس معروف سوئيسي:قرار گرفته

سـخن از   ). البتـه در اينجـا  Saussure,1959,p10» (هاي مجزاسـت ي مطابق با انديشههانشانه
هاي زباني و ارتباطي است كه در سراسر متن قرآن به شكل متمركز يا متـراكم وجـود   نشانه

هايي تشكيل شـده اسـت   دارند. حتي طبق تعريف ياكوبسني از نشانه، هر پيامي هم از نشانه
)jakobson ,1971.p.698     هـا و  ). در اين صورت آن شبكه ارتبـاطي وسـيع بـين خـرده مـتن

دار كه بعيد شود. زيرا هر تكه از متن حامل پيامي است نشانهر قرآن تداعي ميها دمتن كالن
نقش و اثر بوده هاي متن بياست در جهت اهداف كلي متن نبوده باشد و در روابط بين اليه

هاي مختلـف و مـرتبط بـا    هاي خود گرفتار دال و مدلولباشد. از سويي متن در همه نشانه
استنطاق متن بسته بـه ميـزان موفقيـت در اصـطياد ايـن دال و       يكديگر است. هرگونه عمل

فهميد. چون او در الگوي دو وجهـي خـود   كه دوسوسور مي هاست به همان معناييمدلول
  ).p.67 Saussure,دانست()ميsignified) ومدلول(signifierدال(هر نشانه را متشكل از يك 

شناسان با آنكه در جهان معاصر رويكـرد فلسـفي،   شناسان و به تبع آنها زبانباري، نشانه
اند، اما به هيچ وجه به يك متن به مثابـه يـك   شناختي به تحقيقات خود دادهتحليلي و روان

اند كه امكان آوردن مثل يا بهتـر از آن بـراي كسـي فـراهم     بديل ننگريستهفرآورده زباني بي
ر متن و تمام كنشهاي زباني حـاكم  نباشد، بلكه تأمالت آنها صرفا دركشف هويت و ساختا

برآن بوده است. حال اگر متني مثـل قـرآن ادعـاي مانندناپـذيري دارد؛ بـالطبع بـراي يـك        
هـاي آن  ي دال و مـدلول شناس مهم كشف عناصر زباني يا فهم زنجيـره شناس يا نشانه زبان

اني متن، ثابت ها به كمك عناصر زباست كه به تعبير روالن بارت: اين زنجيره شناور مدلول
  )Barthes,1977,p.39خواهند شد(

گردد و شالوده متن هـم در قالـب عناصـر زبـاني     از آنجا كه اساس تحدي به متن برمي
ريخته شده است، بدون شك وجه مانندناپذيري را هم بايد در خصوصيات متن پيدا كرد. از 



 85   شناسي متن مطالعات نشانه ةتحدي قرآن با حوز ةبررسي آموز

بنا بر مقتضـيات زمـان    هاي حوزه زبان شناسي و نشانه شناسي و هرمنيوتيكاين منظر يافته
داننـد  پذيري و توانمندي ميمعاصر متني را داراي صفت برجستگي، جامعيت، كارآيي، فهم

هـاي معناسـازي و معنابخشـي و روابـط     هاي زبـاني و ارتبـاطي وكـنش   كه در ناحيه نشانه
 ترين روابـط را دارا باشـد. يعنـي مـثال از    ترين مفاهيم و منسجمجانشيني و همنشيني، دقيق

هاي زباني در حد چشمگيري وجود دارد كـه در  شناس، در قرآن نشانهزاويه ديد يك نشانه
گيرند. با چنين نگرشـي  يك شبكه ارتباطي گسترده، تفسيرگر انساني را در مواجهه خود مي

توانـد  تمام واحدهاي زباني چه در سطح كاربردهاي تحت اللفظي يا غير تحت اللفظي مـي 
) فهميده اسـت  Guiraudگونه كه گيرو(هاي مخصوص به خود آنزگاننشانه باشند و در رم

) شـبكه ارتبـاطي   47: 1380شوند(نك: گيـرو، ها معنادار مييعني چارچوبي كه در آن نشانه
  هاي مختلف متن را ايجاد كنند. ها وامكان تحقق اليهوسيعي بين دال ومدلول

ارچوب روابـط مبتنـي بـر    از منظر يك معناشناس هم ميـدان وسـيعي از معـاني در چـ    
مجاورت و مشابهت و مراقبت (كنترل) در ساختار متن قرآن وجود دارد كه به كنشگر نگـاه  

هايي، متن را نه به صورت هاي پژوهشي حاصل از چنين نگرشكنند. يافتهسيستمي القا مي
هـايي از يـك فراينـد مـداوم توليـد معنـا مطمـح نظـر قـرار          انفرادي بلكه به عنوان بخـش 

هـاي  تواند درنهايت بـه كشـف قابليـت   ) كه مي253: 1388اند(نك: يوهانسن والرسن، داده
پذيري آن منتهي شود. گـزاف نخواهـد بـود اگـر     دروني متن و در نتيجه فهم چرايي تحدي

گفته شود:  ظرفيت باالي علمي و تحقيقاتي ايجاد شده در زمـان معاصـر بـه خصـوص در     
بهتر از گذشته ما را با واقعيت تحدي و اعجاز قرآن مواجـه  هاي از پيش گفته بيشتر و حوزه

  خواهند ساخت زيرا :
  دانند.اوال ـ راز اعجاز را به امري  فقط مختص  به تماميت متن مربوط مي

هاي حاكم بـر  اي از تفكر و پژوهش در ساختار زباني و نظام نشانهثانيا ـ مجال گسترده 
ي تـدبر در قـرآن بـه شـكل بـارزتري كـاربرد       زهمتن را رقـم خواهنـد زد. در نتيجـه آمـو    

  يافت.  خواهد
هـاي  ثالثا ـ مخاطب و مفسر قرآن را با شـبكه ارتبـاطي قـوي و وسـيعي در درون اليـه      

تواند ها كه هر يك مياي از الفاظ ومعاني وداللترو خواهند ساخت. شبكهمعنايي متن روبه
باشـند. از بـاب نمونـه در اوج فصـاحت و      باالترين امتيازات لفظي، معنايي و داللي را دارا

بالغت باشند و بر حقايق زيادي از زندگي و تاريخ و انسان و جهان هسـتي داللـت داشـته    
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تري معاني را در پوشش مجاز و استعاره و تمثيل صورت زبـاني مناسـب داده   باشند؛ عميق
  باشند و..

ناپذيري متن؟ چرايـي  فرابعا ـ به پرسشهاي اساسي در برابر متن همچون چرايي اختال 
تر چرايي متن بودن آخرين معجزه الهي براي آخرين شريعت مانندناپذيري آن؟ از اينها مهم

  هاي مناسب خواهند داد.آسماني، پاسخ يا پاسخ
هاي مـتن در بـروز خصوصـيات    ترين نتيجه اين نوع مطالعات، كشف ظرفيتقهرا مهم

استواري و انسجام متن در دفـاع از مـدعاهاي    تواندذاتي خود خواهد بود كه اين كشف مي
شـناخت   ناپـذيري و غيـره را در حـد يـك نظريـه در حـوزه قـرآن       خود  از قبيـل تحـدي  

  كند.    مبناسازي
  

  استواري متن در تحدي ة. نظري5
ها و لوازمي اسـت كـه  نخسـت    فرضگرايش به نظريه استواري متن در تحدي حامل پيش

ضـرورت  ) تـا بـه  60: 1389دهـد (نـك: ابوزيـد،    زباني نشان ميقرآن را در مرتبه يك متن 
زباني، توانمنـدي مـتن در جـذب مخاطـب و      هاي تحليلشناخت اين متن به كمك روش

دهـد  شناختي بااليي ميهاي خود هويدا شود. سپس به متن اعتبار معرفتپذيركردن پيامفهم
ي از مقام خودارجاعي و خودتبييني، و برخوردار كه از متن در عين استقالل ذاتيبه نحوي 

 سازد. مثال متن را در قالب يك گفتار مدون از خـرده كاركردهاي متكثري را قابل تصور مي
هـاي  شناساند كه استعداد روابط درون متني و بينـامتني در رمزگـان  ها ميمتنها وكالن متن

تاري مـتن (بـه صـورت    مختلف را في نفسه در درون خود دارد. اين استعداد در شكل نوش
يك كتاب) هم وجود دارد. اين معنا به خوبي در قرآن نمود دارد، اصال عنـوان كتـاب مـثال    

)تَابيمٍ خَبِيرٍ ككنْ حن لَّدم ّلَتفُص ثُم اتُهآي تمكدال بر يك مجموعه مـدون و  1) هود:أُح ،
ار و توليد محتوا و معناهـاي  هاي خود در نظم ساختكه سواي برجستگيانسجام يافته است 

هاي ديگري چون كتب آسماني پيشينيان، ساير متون رايـج در بـين قـوم عـرب     بلند، با متن
رسـانند،  كه به شناخت و فهم بهتر متن كمك مـي خواه شعر خواه نثر به ويژه درآن جهاتي 

ي از كـه يـك كتـاب در درون نظـام     )Foucaultسـخن فوكـو (  وابستگي و ارتباط دارد. اين 
اي اسـت  هاي ديگر گرفتار است و گـره هاي ديگر، جملههاي ديگر، متنكتاب ارجاعات به
  ) شاهد خوبي بر آن است.161: 1383اي (سجودي،در دل شبكه
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كه سنخ متن قرآني در ساختاري ممتاز شكل گرفتـه   ي فوق مدعي استدر واقع نظريه
  كه به نظر ابن خلدون: است 

ادعاست و متفاوت با امور خارق عادت حتي معجزات انبياي پيشين؛ همان وحي مورد 
چون گواه آن وحي در خود آن وجود دارد و نيازي به دليلـي مغـاير آن هماننـد ديگـر     

تـرين ادلـه اسـت     معجزات همراه با وحي نيست، چرا كه قرآن از لحاظ داللت واضـح 
  .)95تا :خلدون، بيودليل ومدلول درآن متحدند (ابن

خوانـد،   ارتقاي دانش فرا مي كه همواره همگان را به تفكر و قرآنو اصال معقول نيست 
استعدادها متوسل  ظهور خود براي اثبات خويش به سركوب علمي ديگران و منع از بروز و

كه تمـام سـازوكارهاي   است نمايد اين چه معقول مي ). بلكه آن169: 1391(جواهري، شود 
كـه دارد  شده باشد تا متن با مكانيزم زنـده و پويـايي    ن در خود آن تعبيهدفاع و تبيين از مت

بتواند مشكالت مسير فهم و شناخت خود را هموار سازد. البته ممكن است چنين برداشتي، 
كـه در   كند. چون آن متني است بسان ديگر متـون فرافكني متن قرآني از واقعيت را تداعي 

رند. مثال در همه متوني كه گوينـده آن غايـب اسـت مـتن     بسياري جهات با هم اشتراك دا
گوينده خود است. اما يك تفاوت عمده بين آنها وجود دارد و آن اين كه در جانشين بالفعل

متن قرآن بنا بر نوعي باور جازم صادق، ادعاي مانندناپذيري شده است؛ امري كه مخاطب و 
ن چه امتيازي دارد كه ساير متون ندارد؟ اين دارد كه مگر اين متمفسر متن را به تأمل وا مي
اند. در و مطلب نوشته گفتهكه طرفداران اعجاز درباره آن سخن  همان پرسش اساسي است

اند كه هر يـك از منظـري راز اعجـاز و    اين بين دو گروه از گذشته تا حال ظهور پيدا كرده
يا قائلين به اعجاز به مثابه امري اند: يك گروه طرفداران نظريه صرفه تحدي را بررسي كرده

  بيرون از متن قرآن؛ ديگري طرفداران اعجاز ذاتي قرآن.
  
  هاي اين دو گروه گذرا به ديدگاه نگاهي 1.5

گروه نخست يعني طرفداران صرفه امتياز متن قرآن نسبت به ساير متون يا همان راز اعجاز 
انـد، و  گفته همه هم به يك شكل سخنو تقريبا  دانستندو تحدي را امري بيرون از متن مي

اند و هـر صـاحب   آن امتياز را به قدرت و علم گوينده متن يعني خداي سبحان نسبت داده
  دانند. اساس ديدگاه آنها دو وجه دارد:مي قدرتي را در برابر اراده الهي ضعيف و عاجز
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شرايطي از آنها اند؛ چون عقل و علم و قدرت، تحت هر ـ افراد از تحدي منع شدهاول 
سلب شده است. قطعا اين وجه با مباني فعل اختياري انسان در قـرآن سـازگار و همخـوان    

ي صرفه مثل نظام معتزلي و ديگـران،  ). ظاهرا طرفداران اوليه84تا : نيست (نك: خوئي، بي
)،  55ـ   54:  1986سـلطان،  هر چند در اصل نظر و رأي آنها هنوز ابهام وجود دارد (نـك:  

  اند.چنين برداشتي داشته
ـ افراد داراي عقل و علم و قدرت بودند؛ اما يك عاملي آنها را از معارضه باز داشته  دوم

آنها بنـا بـر يـك     هر دوياست. اينجا دو نظر سيد مرتضي و قاضي عبدالجبار ظهور يافتند. 
كافي در  علم بر لزوم داشتن شناختي مشترك يعني اصل مهم يادگيري،مبناي معرفتي و روان

هـاي آنهـا فهميـده    آوردن سخن فصيح و داراي نظم تأكيد داشتند. از اظهارنظرها و ديـدگاه 
پايه يا نزديـك بـه   اند؛ كالمي همخصوص نسل اول آنان قادر بوده شود كه قوم عرب به مي

گيـرد نـاظر بـر    كه مياي قرآن در فصاحت و اسلوب و نظم بياورند. اما سيد مرتضي نتيجه
 36ـ  35:  1424سيدمرتضـي، خداسـت؛ (نك:  علوم الزم در هنگـام معارضـه توسـط    لبس
كند و عامل صـرف  قول را رد ميبر خالف قاضي كه اين  )380: 1411؛ همو،258ـ   250و

: 1965قاضـي عبـدالجبار،  گرداند (نـك:  را به خود علم عرب بر عجزشان از معارضه باز مي
  ).326ـ  323و  220ـ 218،  16ج

ير قاضي عبدالجبار از صرفه كه معطوف به علم و شناخت قوم عرب از ناتواني خود تفس
نمايد. زيرا تعبير او در اين زمينه  از در برابر قرآن است، با نظريه استواري متن سازگارتر مي

أنّ دواعيهم انصرفت عـن المعارضـة، لعلمهـم    « گويد: يك جهت رسا و دقيق است. او مي
على ما دللنا عليه، و لوال علمهم بذلك لم تكن لتنصرف دواعيهم، ألنا نجعل بأنها غير ممكنة، 

). آن جهت ايـن  324، 16عبدالجبار، ج(قاضي» انصراف دواعيهم تابعا لمعرفتهم بأنها متعذرة
هاي معارضه به علم آنها از غيرممكن بودن اين كـار نسـبت داده شـده    كه رفع انگيزهاست 

شان از متن قرآن دانسته اسـت، بـه   هاي آنان را تابعي از شناختاست. يعني انصراف انگيزه
صورت يك قضيه شرطي متصله كـه تحقـق تالي(انصـراف از معارضـه) مـالزم بـا تحقـق        
مقدم(علم به غيرممكن بودن معارضه) است. بدون شك اين برداشت نيز ناظر به ديالكتيـك  

گرفـت و اثـري   در خأل شـكل مـي  بين قوم عرب با متن است و گرنه اين علم بر نتوانستن 
كساني چون خطابي، ابن عطيه، قرطبي و ديگران هـم ايـن معنـا    برآن مترتب نبود. از سخن 

  ).28،  1: ج1423؛ ابن عطيه، 75، 1ش : ج1364؛ قرطبي ،27ـ 26شود (خطابي، مستفاد مي
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جهـت  گروه ديگر، يعني طرفداران اعجاز ذاتي قرآن، مراجعه و مطالعه در خود متن در 
شناخت خصوصيات ذاتي متن را محور كار خود قرار دادند. گويي براي آنـان ايـن مسـئله    
روشن بود كه ارتباط و تعامل مخاطبان گذشته با متن قرآن بيشتر بـوده اسـت، چـون آن را    

ديدند. البتـه  جزئي از فرهنگ جامعه خود و مرجعي براي مطالعه و اخذ اطالعات علمي مي
هاي بعدي به شـكلي ديگـر   اطبان عصر نزول به يك شكل؛ براي دورهاين واقعيت براي مخ

رو بودنـد كـه در   تر بروز يافته است. در هر دو صورت، مردم با يك متن روبـه حتي پيچيده
ديدند، چه بسا قواعد مواجهه و هاي مختلفي قابل قياس ميحافظه تاريخي خود آن را با متن

تـر  گرفتند. لذا با اوج گـرفتن و عميـق  ن متن به كار ميمطالعه و فهم آن متون را نيز براي اي
شد. پس منطقـي  شدن اين نگرش در ميان آنان، فرصت و امكان شناخت متن نيز فراهم مي

آن و ذاتـي   كشـف خصـايص  كه سيل نظرات و ديدگاهها درباره متن معطوف بـه   نمودمي
تـالش طرفـداران اعجـاز     شمارش امتيازات متعدد براي آن شود كه اين خود، نقطه عطـف 

كه گروه زيادي از دانشمندان مسلمان در علوم مختلف درصـدد بـر    ذاتي قرآن بود تا حدي
آمدند متن قرآن را خارق العاده و فراتر از ساير متون ديده و تمام تالش خود را صرف دفاع 

:  1404،؛ بنت الشـاطئ  155ـ 110: 1421و اثبات از اين مطلب نمايند (نك: صادق الرافعي،
  ). 89ـ 88

آن پيـدا  كه از متن و خصايص ذاتـي  كه با شناختي رفت البته از اين گروه دوم توقع مي
تري داشته باشند و به جاي طرد و گيري منطقيكرده بودند؛ در برابر اصحاب صرفه، موضع

خـود مـتن قرآنـي و    كوشيدند آن عامل صرف بندگان از معارضه را تهمت و تكفيرآنها، مي
هاي علما در ايـن موضـوع   گيريكنند تا جهتمعرفي  اي استوار ومنسجم در آننظام نشانه

ايـن   انـدك، اسـاس   هـاي منطبق با واقعيات تاريخي شكل گيرد؛ اما به رغم برخـي تـالش  
  برداشت جديد در مجموعه آثار و منابع موجود نمود آشكاري نداشت، به دو جهت :

ظر معيارهاي اعتباري چون فصاحت، بالغت، نظم شگفت، ـ اغلب آنها متن را از من اول
كردند تا متن قرآن شـكوه و عظمـت الهـي    اسلوب بديع، اخبار غيب و مانند آن بررسي مي

شان اين بوده كه اگر بتوان بـا  فرضخود را در برابر متون بشري به دست آورد. گويي پيش
ري ندارند، هدف از اعجاز محقق هر تخصصي براي متن امتيازاتي برشمرد كه ساير متون بش

  شده است.
ـ  كه خالق متن نيرويـي را بـه    ظاهرا براي آنها يك مطلب به هر دليلي معلوم نبوده دوم 

كه به مرتبه ماورايي و پيشيني قرآن نياز باشد، كه افراد بشـر در هـر   آنمتن بخشيده است بي
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هرا در برابر آن سر تسـليم فـرود   ي آگاهانه خود با متن متوجه آن نيرو شده و قنوع مواجهه
  خواهندآورد.

حـارث،    بـن  نضـر  چه بسا اعترافات گذشتگان از قوم عرب همچون وليد بن ربيعـه، و 
) ناشـي از همـين   187ــ 177،  4و ديگـران (نـك: معرفـة،ج    جنادة  بن  ة، انيس ربيع  بن  ة عتب

ا از واقعيت متن و زبـاني  كه خواسته باشيم متن رآنظرفيت باالي متن قرآني بوده باشد، بي
هايي از مـتن همچـون فصـاحت، بالغـت، نظـم و      بودنش جدا سازيم. زيرا براي آنان جنبه

ها به دادند و هم در هر يك از آن جنبهآن بها ميكه هم خود به آن و.. اهميت داشت اسلوب
اي وااليــي از مهــارت و تخصــص رســيده بودنــد. بــه گفتــه جــاحظ اديــب شــهير مرتبــه

  ):250زلي(ممعت
زماني كه خدا پيامبر اكرم (ص) را برانگيخت، اكثر مردم آن زمان خطيب و شاعر بودند؛ 
در حوزه زبان به مرتبه استواري دست يافته بودند؛ اما روحيه تعصب و عناد، آنهـا را از  
پذيرش دعوت حق بازداشت و خود را در كارزار با پيامبر قرار دادند و جمعي بسياري 

ها از دست دادند؛ پيامبر(ص) هم در هر نوبتي آنها بزرگان خود را در اين جنگاز آبا و 
كرد، و هر چه اين تحدي بيشـتر  را به معارضه با قرآن حتي يك سوره از آن دعوت مي

هاي زيادي از آنهـا كـه مخفـي    ها و نقصاي بر عجز آنها بود؛ هم ضعفشد، نشانهمي
گفتنـد:  كه حيله و حجتي نداشتند فقط ميشد. در چنين شرايطي كرده بودند آشكار مي

  ).240، 2(سيوطي، ج ...»أنت تعرف من أخبار األمم ما النعرف«

ها خطابي وجه ديگر اعجاز قرآن را تأثير و اثر آن بر قلب اين اعترافات به حدي بود كه
ترور و قتل ايشـان   چه بسيار از دشمنان رسول اهللا (ص) كه قصد«ها دانست وگفت: وجان

  ) .70خطابي،»(را داشتند؛ اما به مجرد شنيدن آياتي از قرآن دچار تحول دروني شدند..
  

  فوق ة. نسبت صرفه با نظري6
كه هرگونه تسليم و اعتراف به برجستگي و تعـالي  اين يك واقعيت فراگرد متن قرآن است 

كردنـد ـ    كه گذشتگان فكـر مـي  متن را نبايد به يك عامل خارجي يعني صرفه ـ به آن معنا  
ت و       نسبت داد؛ بلكه به استناد نظريه استواري مـتن در تحـدي الزم اسـت مـتن را در متنيـ

كه هرگونه اسـتعداد تخاطـب منطقـي و روشـمند بـا مخاطبـان        وارگي آن، طوري ديد نظام
ده و كه در غيـاب گوينـ  اي تكون وجودي يافته است گونهعصري خود را داشته باشد و به 

تواند هر مخالفي را به مبارزه طلبد؛ و هر شيفته سـخن فصـيح و بليغـي را    ماتن خويش مي
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هاي خالّقي ها و مدلكه هر انديشمند و متفكري را به ايدهجذب هنرنمايي خود كند يا اين 
  از اصالح و بهبود زندگي و رفتار اجتماعي رهنمون سازد.

داليلـي   اگردر برابر قرآن سر فرود آوردند يـا بـه   آنهاآيد كه مطالب به دست مياز اين 
هاي باالي خود متن قـرآن  خاص حقيقت را پنهان كردند؛ به نحوي از انحاء متأثر از ظرفيت
كه بعضًـا مخـالف دعـوت    بودند نه به واسطه قهر و غلبه يك مانع خارجي. زيرا براي آنان 

كه آويزي بود عارضه، خود بهانه و دستالهي قرآن و پيامبراكرم(ص) بودند؛ ارائه هر گونه م
هـاي  ها ومشـقت ها و جنگآن همه سختي بر عليه خود قرآن به كار گيرند؛ به جاي تحمل

  ).239، 2؛ سيوطي، ج121ـ 120: 1968طاقت فرسا (نك: جرجاني، 
گذشتگان  فراگرد كـالم الهـي بـر    توان تمام آن وجوهي را كه با پذيرش اين نگرش مي

؛ حتي قول به صرفه را منتسب به خود متن كرد و واقعيت متن را در تاريخ زمـان  اندشمرده
گيري آن طوري تخيل كرد كه متن از شرايط عصر تكون خود جـدا نبـوده؛ بلكـه بـا     شكل

كـه همگـان مـأنوس و    اي تخاطب و ارتباط برقرار كرده اسـت  گونه مخاطبان اوليه خود به
: 1378اند(نك: نكونام، كه زبان قرآني را عرفي دانستهروست  اند. از همينآن بودهآشناي به 

گفتـه و   ها سخنكه با همان ساختارهاي بياني رايج در عرف آن زمان با آن)، چون 25ـ 13
همواره هم آنان را به تفكر وانديشه در خود فرا خوانده است؛ گويي براي قرآن اين مطلـب  

ها و سخنان رايـج  ين متن تأمل و تدبر كنيد و با متنكه شما هر چه در ا استاهميت داشته 
كه شويد بين خود مثل شعر و نثر و قصيده و خطبه و مانند آن تطبيق دهيد، بيشتر متوجه مي

جنس و نوع اين بيان و متن به رغـم سـنخيت و مجانسـت آن بـا سـخنان رايـج زمانـه از        
ن با آن معارضه كرد. چـون هـم   تواو به سادگي نميهاي عميق تري برخوردار استظرفيت

اي ماننـد  ها قرار دارد كه محال است بتوانيد سـوره اي از دال و مدلولمتن در شبكه گسترده
  آن بياوريد، هم براي هيچ بخش از متن جايگزيني قابل تصور نيست.

ها فرضاز خود آيات قرآن نوعي صرف و منع از معارضه مشروط به عدم دخالت پيش
هـايي دال بـر   آيد. گويي در بافت و ساختار متن، نشـانه از متن به دست ميو توقعات خود 

اسـت؛  شناسي هم داراي اهميت توانايي بالفعل متن تعبيه شده است. اين مطلب از ديد زبان
كمك پرده زبان آن هم زبان عرفي خيلي از ساختار كامال زباني به خود گرفته و به زيرا متن 
كه در عين سادگي استعمال الفاظ خود مخفي ساخته است؛ به نحوي ها را در درون واقعيت

نمايـد.  كه امري سهل ممتنع مـي  اي نظم و سامان يافته استگونهو معاني رايج بين مردم به 
شواهدي وجود دارد كه عرب معاصر نزول بر منحصر به فرد بودن متن قرآن اعتراف داشتند 
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به ايـن تفـوق كالمـي قـرآن اشـاره داشـتند. از        وگوهاي سري و علني خود همو در گفت
  چون : آياتي
ذَا الْقُرْآنِ والْغَوا فيه لَعلَّكُم تَغْلبونَ( هـوا لعمينَ كَفَرُوا لَا تَسقَالَ الَّذ؛ 26) فصلت :و  
شَـيئًا  آباؤُهم لَـايعقلُونَ أَولَوكَانَ آباءنَانَا علَيهاللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ماأَلْفَيوإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ(

  ؛ 170)بقره :ولَايهتَدون
) ّـلَتفُص تَابـونَ     كلَمعمٍ يّقَـوـا لرَبِيقُرْآنًـا ع اتُـهآي*      ـمفَه مأَكْثَـرُه رَضيرًا فَـأَعنَـذـيرًا وشب

آذَاننَا وقْرٌ ومن بيننَا وبينك حجاب فَاعملْ في أَكنَّةٍ مّما تَدعونَا إِلَيه وفي وقَالُوا قُلُوبنَا َ*لَايسمعون
  ؛ 5ـ  3)فصلت : إِنَّنَا عاملُونَ

)رقَد فَكَّرَ و إِنَّه *رقَد فلَ كَيفَقُت  *رقَد فلَ كَيقُت نَظَرَ*  ثُم ثُم  *بع رَثُمسب و رَ* سبأَد ثُم 
  . 24ـ  28) مدثر: إِنْ هذا إِالَّ قَولُ الْبشَرِ*  فَقالَ إِنْ هذا إِالَّ سحرٌ يؤْثَرُ*  و استَكْبرَ

شود كه اوال بزرگان از معارضين عرب ترس داشتند كه قرآن را برگزينند و از فهميده مي
بين خودشان شرط كردنـد كـه بـه ايـن قـرآن تـا       كفر به ايمان روي آورند؛ به همين خاطر 

هاي آن را مخالف با سيره آباء و اجدادي خـود  توانند گوش ندهند؛ ثانيا اشارات و آموزه مي
توانسـتند  كردند، ثالثًا تا ميگونه از پذيرش آن فرار ميديدند و با حالت تعصب و حميتمي

ديدند كه در ي اثر و سحري در كالم او ميكردند، گوياز مواجهه با پيامبر اكرم(ص) فرار مي
ديدند. خداوند سبحان هم آنان را در اين عجـز صـامت و سـكوت    سخن بزرگان خود نمي

گريز رها نساخت؛ بلكه آنها را به تحدي با قرآن فراخواند تا ديگر فرصتي براي كتمـان  حق
قـرآن و پيـامبر(ص)    شان نيز برانگيخته شود و از مواجهه باحقيقت نداشته باشند و حميت

چون آوردن بزرگان قريش هم گريز و گزيري نداشته باشند. اوج اين مواجه را بايد در اسالم
و  53ـ  50: 1418عمر بن خطاب، جبير بن مطعم و ديگران مشاهده كـرد (نـك: ابـوزهره،    

  ).201ـ  199:  1414؛ عتر،240ـ  238: 1423نك: قدوري الحمد،
آياتي الَّذينَ يتَكَبرُونَ في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وإِن يرَوا كُلَّ آيـةٍ  صرِف عنْسأَز آياتي چون : (ا

س ذُوهتَّخبِيلَ الْغَيِّ يا سرَوإِن يبِيلًا وس ذُوهتَّخلَاي بِيلَ الرُّشْدا سرَوإِن يا ونُوا بِهؤْمبِيلًالَّا ي   مبِـأَنَّه كذَل
ظَرَ بعضُهم إِلَى وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ نَ؛ وهمچنين( )146اعراف: (ذَّبوا بĤِياتنَا وكَانُوا عنْها غَافلينَكَ

به واسطه  )127توبه:()صرَف اللَّه قُلُوبهم بِأَنَّهم قَوم اليفْقَهونَ بعضٍ هلْ يرَاكُم مّنْ أَحد ثُم انصرَفُوا
شود كه خدا عامل صرف بندگان از مواجهه بـا  استعمال ماده لغوي صرف اصال فهميده نمي

خدا  اند كهگونه كه مثال قائلين به صرفه ادعا كرده آياتش چه تكويني چه تشريعي است، آن
دارد، مقصـود از ايـن    رسانى به آيات خويش باز مـى مستكبران را از هر گونه گزند و آسيب
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كه موجب تباه شدن جنبه اعجـاز  سانى همان مقابله و معارضه به مثل است رگزند و آسيب
بلكه بر عكس مدلول آيات منطبق بر مبادي فعـل   .)365: 1381گردد (نك: معرفت، قرآن مى

گريـزي، انحـراف در انتخـاب    اختياري انسان است، زيـرا اسـبابي چـون تكبـرورزي، حـق     
را مسـبب انصـراف الهـي     عـدم تفقـه آنـان   ورزي و هاي حق، تكذيب آيات و غفلت نشانه

  دانسته است.
كه هرگونه حمل آيات بر غلبه آيات فوق به داللت التزامي بيانگر اين مطلب نيز هستند 

صرف الهي با مدلول هاي ساير آيات قرآن در زمينه فهم و تدبر در قرآن سـازگاري نـدارد.   
هيچ مانعي وجود نداشته باشـد هـم   كه  شود مگر آنزيرا حصول اين فهم و تدبر ميسر نمي

موانع دروني و ذهني همچون تكبر، غفلت و عناد، كتمان حـق و.. و هـم موانـع بيرونـي و     
عيني از قبيل مشيت الهي، تكذيب زباني، انكار آيات، انتخاب باطل وغيره تا مخاطبان قـرآن  

بينانـه بـا متـون    اقعبتوانند به وسع علمي و نياز معرفتي خود قرآن را خوانده و در مقايسه و
داوري هاي متن قرآني دست يافته و بـه دور از پـيش  فصيح و بليغ ديگر به قدرت و قابليت

  در مورد جهت اعجاز آن قضاوت كنند.
سازد كه انسان در مقام موجودي مختار يا موجودي داراي اراده عالوه بر اين، روشن مي

ي را در وجود و ذهـن خـود دارد و هـيچ    كه ميل و اراده انجام هر كار آزاد يعني موجودي
تواند نگذارد كـه او آن كـار را انجـام دهـد     تواند آن ميل را از او بستاند، فقط ميمانعي نمي

تواند از تمام قوا و استعدادهاي خود ) در پيوند و گفتگوي با متن مي7: 1390(نك: ملكيان،
وجه از وجـوه در محـدوديت و    كمك گيرد تا اين پيوند معنادار و مستحكم باشد و به هيچ

كه او خود تشخيص دهـد كـه قـواي او بـراي     محذوريت قهري قرار نگيرد مگر پس از آن 
معارضه و تقليد از متن ناچيز و محدودند كه اين معنـا را اصـال نبايـد بـه معنـاي سـلب و       

مـا را  انصراف با يك عامل خارج از متن تلقي كرد. افزون بر همه اينها رويكرد فوق ، بـاور  
سازد و ضرورت تدبر فراگير در متن تر مياي قرآن مستحكمدر انسجام دروني و نظم شبكه

سـازد.  هاي آن براي فهم و تفسير كارآمد از آن را بيشتر از گذشته مطرح ميها و دالو نشانه
ها و تحقيقات اعجازپژوهان معاصر بـه  اين خود، راهي نو و مطمئن در هدايت همه نگرش

  گوي با متن و شناخت استواري متن در تحدي خواهد بود.سمت گفت
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  گيري نتيجه. 7
هـاي  ي تحدي قرآن به كمـك يافتـه  ي پژوهش حاضر تبيين آموزهبا توجه به اين كه مسئله

ترين نتيجـه  شناسي و نشانه شناسي متن، آن هم در يك مقياس خيلي كوچك بود؛ مهمزبان
به عنوان يك  "نظريه استواري متن در تحدي"مبناسازي حاصل از اين بررسي، شايد همان 

هـاي نوپـاي فـوق،    تري از دانشرهيافت جامع در اعجاز باشد. بالطبع ورود به قلمرو وسيع
هاي متن قرآن را از حيث ساختار زبـاني،  اين اجازه را به پژوهشگران خواهد داد تا ظرفيت

  ر آشكار سازند.اي و ميدان وسيع معناشناختي آن بيشتنظام نشانه
افزون برآن، ثابت شد كه امكان عقلي تحدي براي مخاطبان قرآن وجود ندارد، چون  در 
درون متن قرآن يك شبكه ارتباطي پيچيده و منسجم وجود دارد كه اين اجازه را به هركسي 

دهد كه به صرف اطالع و احاطه به  قواعد ادبيات عرب و فنون بالغي و داشتن دايـره  نمي
هاي قرآن بياورد آن هم وقتـي كـه هـيج گونـه     واژگاني، بتواند يك سوره مانند سوره وسيع

آگاهي و شناختي از آن شبكه ارتباطي آيات و ميدان وسيع معناشناختي الفاظ قرآن ندارد. در 
اي حاكم بر آن برمي گردد كه واقع راز تحدي و اعجاز قرآن به يكپارچگي متن و نظام نشانه

پسندد؛ اما همين متن، با دعوت مخاطبـان خـود   ي و تبديل واژگاني را نميهر نوع جايگزين
به تفكر و تدبر در مضامين و معارفش اين فرصت را فراهم مي آورد كـه هـر فـرد بنـا بـر      

پذيري خود سخن به اعتراف و تسليم در برابر متن گشـايد. شـبيه آن   تشخيص و ميزان حق
  نزول قرآن و بعد از آن از خود به يادگار گذاشتند.اعترافاتي كه بزرگان قوم عرب در زمان 

شك تمام تالش اعجازشناسـان مسـلمان در زمينـه شـناخت مـتن و راز تحـدي آن       بي
ستودني وقابل تأمل است و شايسته است كه با انتساب همه وجوه اعجاز قرآن(حتـي وجـه   

اي را سـبب گشـته   شناسانهصرفه كه درگذشته بيشتر و در حال كمتر، زمينه تأمالت معرفت
را محـل   گفتمان ونظريه اسـتواري مـتن در تحـدي   است) به خود متن بتوان از اين به بعد 

تر قرار داد، با اين استدالل كه متن در گفتگوي خود با هر واقعيتي به تر و جامعتامالت دقيق
گوينده اصلي خود بنشـيند  خصوص مخاطبان عصري خود اين استعداد را دارد كه بر جاي 

ي خويش را در مسير اثبات ادعاهـايي از قبيـل مانندناپـذيري، اخـتالف     و مفسر و خواننده
ناپذيري، جامعيـت در توليـد معنـا، روشـنگري حقـايق و جـاودانگي  بـه شـكل مسـتدل          

  رساند.  مدد
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