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همزمان با تحوالت اساسی در عرصههای گوناگون زندگی بشری در قرون اخیر و پس از رنسانس در
غرب ،مفهوم «متن» نیز دچار تغییرات بنیادين گشته و پس از آنکه مختص آثار مکتوب بود ،بر هر اثر قابل
تفسیر و دارای پیامی برای مخاطب ،تلقی گرديد .برای بررسی متون ،ضمن اكتفا به ساختار زبانی متن ،از
رويکردهای نقدی نوين معاصر همچون ساختارگرايی و شالودهشکنی استفاده شد .متن در تعريف امروزی با
استقالل از نیت مؤلف خود ،پذيرای خوانشهای متعددی است كه معانی مختلفی بر آن تحمیل میشود .اين
نوشتار میكوشد نظريه متن بودن قرآن به مفهوم امروزی آن را ردّ نمايد؛ انديشهای كه توسط برخی از پیروان
مکاتب غربی در جهان اسالم دنبال میشود .در اين راستا ،ويژگیهای متن امروزی از منظر نظريهپردازان
ادبی غربی معاصر و امکان تسمیه قرآن به متن را بررسی خواهیم كرد و ثابت كردهايم نص قرآنی به دلیل
صدور آن از جانب خداوند ،معجزه است و همچنین هدف از نزولش كه همانا هدايت است ،در تعاريف
جديد غربی از متن ،نمیگنجد و لذا نمیتوان با آن همچون ساير متون رفتار كرد و آراء غربی معاصر پیرامون
متن را بر آن تطبیق داد.
واژگان كلیدی :قرآن ،متن ،نظريههای ادبی معاصر ،تأويل ،هرمنوتیک ،تعدد قرائات.
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1ـ مقدمه
پیش از دوره جديد که طی آن مفهوم «متن» دستخوش تغییر شد« ،متن» فقط بر آثار مکتوب
و نوشتاری اطالق میشد که دارای معنای ثابت و واحدی بود که همان قصد مؤلف بود .در پی
تحوالت بنیادينی که در دو قرن اخیر در تمام زمینههای حیات انسانی روی داد ،نوع نگاه به
ادبیات و نقد آن نیز دچار تحوالتی اساسی شد .نظريهپردازان معاصر نحلههای مختلف ادبی و
فلسفی پیرامون متن و ويژگیهای آن ،همگام با تحوالت اجتماعی و فرهنگی عصر جديد ،با
رويگردانی از نگرش سنتی به متن که مرکزيت آن مراد مؤلف بود ،در پی ارائه هويتی متفاوت
از متن برآمدند .در راستای تحقق اين هدف ،مفهوم متن و مصداقهای آن ،گسترش پیدا کرد و
در نقد متون ،بهجای توجه به تأثیرات اجتماعی ،اخالقی ،تاريخی و سیره فردی خود متن ،مورد
توجه قرار گرفت و نقد متن بر خود متن ابتنا يافت .نقد ساختارگرا که متأثر از اسطورهشناسی و
زبانشناسی ساختی بود و نیز نقد شالودهشکن با همین رويکرد به وجود آمدند .در اين پروژه،
متن در ماهیت خود در گريز از انديشه درك شدن کامل است.
در تفکر جديد ،متن ديگر محدود به آثار مکتوب نیست ،بلکه هر اثرِ نیازمند به تفسیر و
دارای پیامی برای مخاطب ،همچون آثار هنری ،فیلم ،موسیقی ،نقاشی و هر نوع سخن ،متن
قلمداد میشود .پیام اين نوع متن نیز مراد مؤلف نبوده ،بلکه به مخاطب و شرايط عصر و يا بر
اساس تحلیل زبانی و ساختاری خود متن و يا به کمك متون ديگر وابسته است .روالن بارت
( )Barthesاز طاليهداران تغییر در مفهوم متن ،نوشتار را در معنايی بسیار کلی به کار برد و
حتی شکلكهای صورت و اداهای انسانی را متن دانست .ديلتای ( )Diltheyنظريهپرداز
هرمنوتیکی ،نهتنها آثار نوشتاری ،بلکه هر چیز قابل فهم ،از جمله انسان و پديدارهای انسانی و
تاريخی را متن دانست .ريکور ( )Ricoeurنیز با گسترش مفهوم متن ،نمادها ،اسطورههای
دينی ،رؤياها و تاريخ را متن به شمار آورد (برای همه اينها ،ر.ك .ادامه مقاله) .برخی از
انديشمندان غربی با تفاوت قائل شدن میان متن ( )textو اثر ( )workبهويژه اثر ادبی ،اثر را
دارای همه خصوصیات ندانستند؛ به باور آنان متن در جريان خواندن و تفسیرِ مخاطبان ،معانی
جديدی پیدا میکند که توسط آنان آفريده میشوند .بارت در آثار خود تمايز میان متن و اثر را
با عناوين ديگری همچون «متن پويا و متن ايستا» يا «متن نوشتنی و متن خواندنی» نیز نشان
میدهد.
متن در معنای غالب امروزی خود ،وابسته به نیت مؤلف نیست؛ بلکه خوانشها و تأويلهای
متعددی را برمیتابد و سرانجام هر تأويلی در درون متن ،جای گرفته و از معناهای آن ،تلقی
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خواهد شد .ردّ پای اين انديشه در يونان باستان ديده میشود .افالطون در فايدروس ،متن را به
کودك يتیمی تشبیه کرده است که پدرش ،ديگر توان ياری او را ندارد؛ چرا که ديگر وجود ندارد
(افالطون ،1375 ،ج ،3صص1350ـ .)1355در دوره جديد نیز فرويد با تأسی از اين انديشه،
اظهار داشت« :متن ،پدر خود را کشته است» (احمدی ،1377 ،ص .)45مثال ديگر ،نظر نورمن
هالند ( )Norman Hollandمبلّغ نقد روانکاوانه مدرن است که نويسنده و خواننده را در
پديدآوردن متن ،شريك هم دانسته و بهجای متن ،خواننده را در شکل دادن به معنا مؤثر میداند
(روالن بارت و ديگران ،1386 ،ص .)102ژاك الکان (1901( )Jacques Lacanـ 1981م)
روانکاو فرانسوی نیز معتقد است که به دلیل شباهت ساختار ضمیر ناخودآگاه انسان با زبان و به
وجود آمدن همزمان ضمیر ناخودآگاه و زبان ،متون آنچه را که ما میخواهیم در خود دارند
(همان ،ص .)104نقد روانکاوی ساختاری که الکان به آن میپرداخت ،محدود به تفسیر متونی
خاصی نیست .نیچه ( )Nietzscheفیلسوف آلمانی و خواننده پیگیر کتاب مقدس ،پا را از اين
هم فراتر نهاده و اکتفا به مقصود پديدآور متن را «خطر» تلقی کرده است« :اين میتواند گونهای
سوء استفاده باشد که متن و تأويل را با هم اشتباه بگیريم؛ اما چه میتوان کرد که خطر نه در
چندگانه کردن متن ،بلکه در محدود ساختن آن است» (همان ،ص )46بدين ترتیب هر تأويل،
هرچند بیربط و نادرست ،سودمند بوده و به متن ارزش میدهد.
از طرفی ،برخی در جهان اسالم تحت تأثیر اين قبیل نظريات مطرحشده درباره ماهیت متن،
درصدد تطبیق آن بر قرآن هستند تا بهجای استفاده از روش معهود مفسران در تفسیر و فهم و
درك مفاهیم قرآن ،از اين نظريات در ارائه روش جديدی برای فهم قرآن بهره گرفته و آن را
جايگزين روش سنتی تفسیر قرآن نمايند .آنان با اين موضعگیری ،راه برای حذف مراد خداوند
از آيات و نسبیگرايی در تفسیر و فهم قرآن را هموار میکنند و تحمیل معانی متعدد و غیر مورد
نظر خداوند از آيات را عملی میسازند.
اين نوشتار ،در راستای تبیین غیرقابل تطبیق بودن مبانی جديد غربی پیرامون متن بر متن
قرآن و به عبارتی «متن نبودن قرآن» به معنای رايج فعلی آن در غرب ،به بررسی شاخصههای
متن از ديدگاه معاصر غربی پرداخته و سپس با بیان ويژگیها ،اهداف و ماهیت نص قرآنی ،در
پی اثبات تفاوت قرآن با ساير متون و ناصواب بودن متن خواندن قرآن و تطبیق نظريات مذکور
بر آن است.
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2ـ مفهوم متن در ادب جديد غربی
نظريهپردازان نقد ادبی نوين غربی ،متأثر از هرمنوتیك نوين و در راستای ارائه تعريف جديد
از متن ،به طرح مباحثی پیرامون متن و حدود و ويژگیهای آن ،که نظرياتی مغاير با تعريف
سنتی از متن است ،پرداختهاند که بهاختصار به مهمترين آنها اشاره میکنیم.

2ـ1ـ استقالل متن از مؤلف
امروزه نحلههای مختلف نقد نوين آمريکايی ،شالودهشکنی ،ساختارگرايی و هرمنوتیك
فلسفی در نگرش مستقل به متن و ناديده گرفتن قصد مؤلف در فهم متن اتفاقنظر دارند .برخی
همچون ساختارگرايان با اعتقاد به استقالل متن ،برآنند که هر تأويلی بايد فقط بر اساس خود
متن و کامالً ذاتی و درونی و مستقل از قصد مؤلف باشد .برخی ديگر با رد عینیت و استقالل
متن ،بر نقش تأويلگر و مفسر در پديداری متن تأکید ورزيده و معتقدند متن فقط در فرايند فهم
و تأويل موجوديت میيابد .در اين صورت متن پذيرای نظرات خوانندگان خود بوده و درنتیجه
معناهای گوناگون پیدا خواهد کرد .گادامر ( )Gadamerبا طرح نظريه «امتزاج افقها» و اعتقاد
به پديد آمدن فهم متن از امتزاج افق مفسّر با افق متن و نیز گره خوردن فهم با کاربرد عصری و
پیدا کردن معناهای جديد در شرايط جديد ،به استقالل متن از مؤلف معتقد شد.
ريکور ( )Ricoeurنیز با تالش در جهت تلفیق ديدگاههای ساختارگرايان در مورد استقالل
متن با آراء هرمنوتیکی درباره وابستگی تفسیر به زمینه متن ،آن را موجودی دانست که پس از
نويسنده خود به حیات مستقل خود ادامه داده و به آفرينندگی معناهای جديد میپردازد« :نوعی
استقالل متن در میان است که با رويداد سخن در ارتباط است و از آغاز در سرچشمه آن حضور
داشته و به متن امکان داده تا تقديری يابد مستقل از سرنوشت مؤلفش .نويسنده میمیرد ،اما متن،
کار او را ادامه میدهد و در دورههای گوناگون ،تأثیرهای آن را پی میگیرد و میآفريند» (ريکور،
 ،1390ص.)22
بارت نیز با اعتقاد به استقالل متن از مؤلف ،رسیدن به مفهوم «لذت متن» را تنها در صورت
خوانده شدن و بازآفرينی معنای متن از طريق خود متن ممکن میداند .او معتقد است که« :زبان
سخن میگويد نه نويسنده» .او با استدالل به اينکه معانی متکثر شکلدهنده متن ،بر خواننده
متمرکز است نه نويسنده ،معتقد است که بايد اسطوره نويسنده را کنار گذاشت« :تولد خواننده
بايد به قیمت مرگ نويسنده تمام شود» (وبستر ،1382 ،ص .)36بارت اصو ًال نويسنده را خالق
اصلی متن نمیداند« :مؤلف بهاصطالح به نويسندهای پوشالی تبديل میشود که زندگی وی ديگر
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منشأ داستانهايش نیست» (وبستر ،1382 ،ص .)47نويسنده از نظر وی وصلهای ناجور است که
نقشی در تعیین معنا ندارد (بارت ،1383 ،ص.)56
استانلی فیش ( )Stanley Fishنظريهپرداز ادبی يهودی آمريکايی ،ضمن ردّ استقالل متن،
بر ذهنی و درونی بودن متن و نقش مفسر در پیدايش آن تأکید کرده و موجوديت يافتن متن را
تنها در اثر فهم و تأويل ممکن میداند« .در فرايند قرائت ،متن دائماً در حال تغییر بوده و ديگر
نمیتوان بهعنوان امری مستقل به آن نگريست» (احمدی ،1390 ،ص.)231
میشل فوکو (1926( )Michel Foucaultـ1984م) نیز خودِ متن را مبنای تأويل و فهم
دانسته و بر حذف قصد مؤلف و وجود مستقل متن از پديدآورنده خود تأکید کرده است .او در
مقاله «مؤلف چیست؟» میگويد« :کسی گفته است ،چه اهمیتی دارد که چه کسی سخن می
گويد؟» (حقیقی ،1374 ،ص )190بهزعم او در دوره معاصر ديگر اثر ،ضامن جاودانگی مؤلف
خود نیست ،بلکه اين حق را دارد که مؤلف خود را بکُشد« :اثر که زمانی وظیفه داشت تا
فناناپذيری را به همراه آورَد ،امروز از اين حق برخوردار است که بکُشد و قاتل مؤلف خود
باشد( »...همان ،ص .)192نتیجه اين نظريه آن است که متن ،چند معنا بوده و معنای اصیل و
نهايی ندارد و در صورت تفسیر و تأويل نشدن معنادار نیست و تنها در فرايند خوانش و گفتگو
معنادار میگردد.

2ـ2ـ عدم «قرائت درست و قطعی»؛ تعدد معنا
«منتقدان جديد» يا همان طرفداران مکتب نقد جديد ،در ارتباط با بحث مالكِ درست يا
قطعی بودن يك قرائت ،بحث «سفسطه درباره تأثیر متن» را مطرح نموده و برداشتهای صورت
گرفته از يك شعر يا متن را به دلیل احتمال تحريف معنای سازمانيافته در ساختار متن ،کافی
ندانستند .از اينرو بافت معنا ،خودِ متن يا همان روابط درونی زبان و شکل است (وبستر،1382 ،
ص .)44بقیه هم مثل گادامر ،هايدگر ،ريکور و ديگران بر عدم وجود معنايی قطعی برای متن
تأکید کردند .بارت در نتیجه طرح اين نظر که زبان ،معنا را میسازد ،قائل به وجود معانی متعدد
برای متن شد.
باختین ( )Bakhtinهم با اعتقاد به ضرورت فهمهای بیشمار از يك متن ،تفسیر را امری
بیپايان میداند و کاربرد متن در زمان و مکانی خاص را وظیفه خواننده میداند .بهزعم وی
خواننده نیز همچون نويسنده ،آفريننده است (تودوروف ،1377 ،ص .)207بارت وظیفه ناقد را
آشکار کردن اين «تحريف» میداند که همه میپندارند که از راه متن ،واقعیت را خواهند شناخت.
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او معتقد است« :تأويل متن نه به معنای کشف معنايی تقريباً درست برای آن ،بلکه دانستن اهمیت
چگونگی کثرت مفاهیم آن است» (احمدی ،1390 ،ص ،257به نقل ازR. Barthes, S/Z, :
.)pp11-12
ژاك دريدا ( )Derridaفیلسوف و منتقد ادبی يهودی فرانسوی و طراح اصلی شالودهشکنی
معتقد است معنا هرگز ثابت يا واحد نیست ،بلکه چه در نوشتار و چه گفتار ،پیوسته در حال
افزايش و تغییر است .به باور او معنا همیشه فراتر از ماست و دستیابی به يك معنای کامل هرگز
ممکن نیست (وبستر ،1382 ،ص171ـ.)173
باروخ اسپینوزا ( )Baruch Spinozaفیلسوف مشهور يهودی هلندی قرن هفدهم و اولین
متفکر دموکراسی لیبرال ،در تبیین محدوديت انديشه کالممحوری ،معنای متن را وابسته به کاربرد
کالم گفتاری و در نتیجه دستنیافتنی دانسته است .او حضور معنا را حداقل در موارد زيادی
انکار میکند (احمدی ،1390 ،ص .)425اين نکته تأثیر زيادی در هرمنوتیك جديد فلسفی و
ادبی داشته است .ريکور نیز متن را دارای داللتهای معنايی مختلف میداند ،برخالف گفتار که
دارای محدوديت در معنا و مدلول خويش است .اين بدان جهت است که متن ،مخاطبان نامحدود
دارد ،ولی مخاطبان گفتار محدودند .او دراينباره میگويد« :متن به روی هر کس که میتواند
بخواند گشوده است ...هريك از خواندنها رخدادی است تازه در گفتن که متن را در برمیگیرد
تا بدان فعلیتی تازه بخشد» (ريکور ،1390،ص.)23

2ـ3ـ نظريه دريافت
بر اساس نظريه دريافت ،متن عبارت است از مجموعهای از عالئم قراردادی در يك قطعه
زبانی برای خواننده ،که خواننده به کمك اين عالئم ،معنای متن را میسازد و به آن عینیت
میبخشد؛ بنابراين معنا بدون مشارکت خواننده حاصل نمیگردد .طبق اين نظريه ،هر متن هر
قدر هم منسجم ،باز هم دارای شکافهايی است که خواننده بايد از طريق اين شکافها حلقه
مفقودهای تشکیل داده و از طريق آن به معنای متن از ديدگاه خويش دست يابد .به عبارت ديگر
به نظر اصحاب اين ديدگاه ،متن حاوی عناصر نامعلومی است که معنايشان به تفسیر خواننده
بستگی دارد و میتوانند به صورتهای مختلف و حتی متضاد تفسیر شوند .هرچه متن از لحاظ
اطالعات غنیتر باشد ،معنای آن نامشخصتر است و معناهای متفاوتتری از سوی خوانندگان
آن میتواند ارائه شود .لذا تالش برای تعیین معنای متن ،بیفايده و خواندن ،تالشی پوياست که
در طول زمانها ادامه دارد (ايگلتون ،1368 ،صص 106ـ .)108
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به گفته رومن اينگاردن ( )Roman Ingardenمنتقد ادبی و نظريهپرداز لهستانی ،اثر ادبی،
مجموعهای از طرحهای کلی است که خواننده بايد آنها را محقق سازد يعنی متن دارای ابهاماتی
است که خواننده بايد اجزا و اليههای متفاوت آن را آزادانه و به شیوههای متفاوت با يکديگر
پیوند دهد .بدين منظور ،خواننده انتظاراتی را وارد اثر میکند که با پیشرفت فرايند خواندن ،اين
انتظارات تعديل شده و دور تفسیری از جزء به کل به گردش درمیآيد .خواننده عناصری از متن
را حذف کرده و عناصری ديگری را انتخاب میکند و با سازمان دادن آنها در کلی منسجم،
آنها را به شیوه دلخواه خود عینیت میبخشد (همان ،صص.)107-106
ولفگانگ آيزر ( )Wolfgang Iserاز ديگر اصحاب نظريه دريافت ،الزمه خواندن را داشتن
دانش «مجموعه عالئم» متن میداند؛ يعنی بايد با قوانینی که بر شیوههای پديد آوردن معنای اثر
حاکماند آشنا بود .نظريه آيزر بر ايدئولوژی انسانگرای لیبرال استوار است؛ يعنی بر اين باور
است که در خواندن يك اثر بايد ذهنی باز و انعطافپذير داشته و آماده باشیم که در باورهای
خود ترديد کرده و بگذاريم تغییر کنند .خوانندگان آزادند اثر را به روشهای متفاوت فعلیت
بخشند و هیچ تفسیر منحصر به فردی نیست که معنای بالقوه آن را تمام کند (همان،
صص107ـ .)112روالن بارت يکی ديگر از نظريهپردازان نظريه دريافت است .در رهیافت وی،
معانی متن به بازی آزاد کلمات مربوط است .خواننده در جريان خواندن ،در بازی سخت کلمات
و لذت بردن از بافت کلمات ،غرق شده و از پیوند دادن عناصر متن با هم و پیريزی يك نظام
منسجم برای فهم متن غافل میگردد.

2ـ4ـ گفتگو با متن
ايده گفتگو با متن در جريان فهم متن ،توسط گادامر و متأثر از هايدگر بیان شده است .به
گمان گادامر ،مفسر پرسشهايی را برای فهم متن طرح میکند و در اثر امتزاج افق مفسر با افق
متن و به عبارتی گفتگوی مفسر با متن ،متن معناهای جديد و پاسخهای خود را بر مفسر آشکار
میسازد .بهزعم وی اين تنها راه رسیدن به معنای متن است و در واقع معنای متن ،معنايی است
که مفسر به متن میبخشد .مفسّر در گفتگو با متن به پاسخهايی از جانب متن دست میيابد که
فراتر از قصد مؤلف است ،از همینرو فرايند تفسیر ،بیپايان است و معنای متن ،متکثر؛ چراکه
در شرايط فرهنگی و تاريخی ،معناهای جديد کسب میکند.
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2ـ5ـ شالودهشکنی يا واسازی متن
شالودهشکنی در مقابل ساختارگرايی قرار دارد .ساختارگرايی معتقد است به کمك اصول
ثابت قرائت متن میتوان معنای معین و ثابت متن را دريافت .اين کار از طريق شناسايی نشانههای
متن صورت میگیرد .شالودهشکنان متن را دارای معنای ثابت ندانسته و برای قرائت آن به اصول
ثابتی پايبند نیستند .از نظر آنان متن دارای معناهای متعددی است .شالودهشکنی روش خود را
نقادی و تحلیل دقیق متن میداند ،بهطوریکه بنیان آن دوبارهسازی میشود .شالودهشکنی
( )deconstructionنه به معنای ويرانسازی متن ،بلکه «واسازی» است .با شالودهشکنی ،برتری
يك وجه معنايی بر ساير وجوه از بین رفته و متن چندمعنايی میشود؛ معانیای که نويسنده از
آنها خبر نداشته و همه آنها معتبرند .به گمان شالودهشکنان ،دلیل امکان شالودهشکنی آن است
که اصل زبان چیزی فراتر از نظام تقلیدی کالم گفتاری و نوشتاری است و کالم با حقیقت يکسان
نیست .شالودهشکنی بر نقد جديد تأثیرات بسیاری گذاشته است .ريشه اين نظريه به دوران
نوافالطونی و نوشتههای فلوطین و حوزه اسکندرانی که به بررسی ساختاری آرای افالطون و
ارسطو در پرتو متون برجایمانده میپرداختند میرسد .در قرن نوزدهم و بیستم پايههای علمی
اين نظريه بنا نهاده شد (پورحسن ،1384 ،ص .)147منتقدان ساختارگرايی و شالودهشکنان بر
استعاره و کنايه بسیار تأکید میورزند ،چرا که کنايه معانی متعددی تولید کرده و استعاره نیز زبان
را از کاربرد عادی خود خارج میسازد.
دريدا متأثر از نظريه هايدگر مبنی بر دستیابی به معنای متن از طريق گفتگو با آن و تنقیح
پیشفهمهای مفسر ،به تأسیس نظريه شالودهشکنی دست يافت .وی پس از رد قصد مؤلف،
رسیدن به ديگر معانی متن را از طريق شالودهشکنی متن امکانپذير دانست« :هر متن دوگانه
است .همواره دو متن در يك متن وجود دارد .متن نخست با تأويل سنتی قابل فهم است ،ولی
متن دوم دارای حجاب بوده و بهسختی دركشدنی است .فهم اين متن نیاز به شالودهشکنی دارد»
(احمدی ،1390 ،ص ،388به نقل از .)Derrida, Psyche, p234 :ژولیا کريستوا ( J.
 )Kristevaاز پیشگامان اصلی اين نظريه ،زبان ادبی را در هر دو شکل گفتاری و نوشتاری
فراتر از «قواعد دستور زبان و معناشناسانه دانسته و آن را از سويی وابسته به قوانین زبان و از
سويی ديگر در شکستن اين قوانین میداند .بدين ترتیب زبان به ابزاری شالودهشکن تبديل
میگردد و متنی بیگانه وارد متن اصلی میشود (همان ،ص ،326به نقل ازKristeva, :
.)Semiotike, pp118-120
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جفری هارتمن ( )Geoffrey Hartmanمنتقد ادبی يهودی آلمانیـآمريکايی و از
شاخصترين صاحبنظران مکتب شالودهشکنی که تحت تأثیر هايدگر ،وجود معنای متعین
پیشین در متن را نمیپذيرد و متن را شامل معانی تغییرپذير میداند نیز با اعتقاد به روش شالوده
شکنی در دريافت معنای متن ،مدعی است« :هر متن مجموعهای از معانی دگرگونپذير و لذا تنها
استعارهای از معناست .پس هنگامیکه تأويلگر در پی معنای اصلی متن برمیآيد ،شکست متن
آغاز میشود» (همان ،ص ،465به نقل از .)Hartman, Easy Pieces. IVهارتمن معتقد است
روش شالودهشکنی در دريافت معنا ،پیدا کردن معانی پنهان از نظر مؤلف در متن نیست ،بلکه
روش آن گفتگو با متن و دوبارهسازی آن و دستیابی به معنا از اين طريق است.

2ـ6ـ بررسی ساختاری متن و حذف مؤلف
ساختارگرايان ،هرگونه فهم از متن را جز به ياری خود متن ،ممکن نمیدانند .آنان در بررسی
متن فقط به نظام حاکم بر آن میپردازند و آن را مستقل از مؤلف و ذهنیت خواننده و مفسر آن
میدانند؛ از اينرو متن را دارای معانی ثابتی میدانند که به مدد ساختار و نشانهها و زبانشناسی
میتوان به آن راه يافت .اين همان هرمنوتیك متنمحور است .نخستین بار آگوستین در کتاب
«آيین مسیحیت» به بررسی تفسیر يا تأويل متن به متن پرداخت .ريکور در تبیین مبنای
ساختارگرايی میگويد« :با متن بايد بهعنوان مجموعهای از نشانهها که در يك نظام مستقل
گردآمده و با هم ارتباط متقابل پیدا کردهاند مواجه شد .لذا در شناسايی متن بايد به ساختار و
زبان آن توجه داشت ،نه ذهنیت مؤلف و شرايط تاريخی و اجتماعی پیدايش آن» (نصری،1389 ،
ص .)147بارت نیز متن را به لحاظ ساختارهای درونی و نیز نحوه ترکیب آنها با ساختارهای
بیرونی که در آنها قرار دارد ،يك شبکه میداند (وبستر ،1382 ،ص.)159
بهزعم بارت از صاحبنظران اين حوزه ،معنا خارج از متن وجود ندارد .ازاينرو به نظر وی
خواندن نه تقلیل متن به چیزی است و نه يافتن معنايی خارج از متن (احمدی ،1390 ،ص.)220
بهزعم وی ،زبان دارای اليهها و معناهای چندگانه است و لذا غیرقابل تقلیل به يك معنا .بنابراين
زبان به دنبال آفرينش معنای قطعی و نهايی در متن نیست .نويسنده به سوی معنا کشیده میشود،
نه اينکه از معنا آغاز کند .دريدا نیز با تأکید بر لزوم بررسی متن تنها بهواسطه خود متن میگويد:
«ما نمیتوانیم متن را بهطرف چیزی غیر از خود آن هدايت کنیم؛ مثالً بهسوی مدلول يا واقعیتی
متافیزيکی ،تاريخی ،روانزندگیشناسانه و غیره؛ هیچچیز بیرون از متن وجود ندارد» (همان،
ص ،393به نقل از.) Derrida, De la Grammatology. p227:
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تودوروف ( )Todorovبا تکیه بر استقالل متن ،شیوه «مطلق خواندن» را مطرح میکند که
در آن دامنه خواندن به متن و بررسی ساختاری آن محدود میشود (همان ،ص .)275به اعتقاد
او هر عنصر در متن ،صرفاً در چارچوب متن واقعیت دارد و جدا از آن با واقعیت عینی يکی
نیست (همان ،صص .)285-284ژرار ژنت ( )G. Genetteاز مهمترين پژوهشگران بررسی
ساختاری متن در قرن حاضر نیز شرط اول درك متن را درك مناسبات ساختاری متن و شکل
را نکته اصلی دانسته و همه عوامل خارجی را نکات فرعی به شمار آورد (همان ،ص.)311

2ـ7ـ باز يا بسته بودن متن
نظريهپردازان ادبی معاصر در يك تقسیمبندی از انواع متن ،آن را به «متن باز» و «متن بسته»
تقسیم کردهاند .آنان به متنی که دارای معنای محدود و ثابتی باشد ،متن بسته و به متنی که دارای
معانی بسیار و نامحدود باشد متن باز اطالق مینمايند .در متن باز ،دست خواننده برای آفرينش
معانی جديد باز است .بدين ترتیب هدف از متن بسته مصرف معنا و هدف از متن باز ،تولید آن
است .باز بودن متن به ساختار و زبان آن مربوط است؛ يعنی به دلیل ساختار و زبان متن میتوان
معانی بیشماری برای آن درنظر گرفت.
روالن بارت با طرح نظريه لذت متن ،باور به باز بودن متن دارد که خواننده از آزادانه خواندن
متن و آفرينش معنا در آن لذت میبرد (بارت ،1383 ،ص .)86ريکور نیز متن را گشوده میداند،
بهگونهای که همگان میتوانند خواننده بالقوة آن باشند و هريك از خواندنها رخدادی است تازه
در متن که فعلیتی تازه به متن میبخشد (ريکور ،1390،ص .)23میشل اريوه ()Michel Arrive
نظريهپرداز معاصر غربی نیز متن را بسته و محدود به زمان و مکان خود میداند که در فاصله
گ نخستین واژه و واپسین حرفِ آخرين واژهاش وجود دارد و هیچ ارتباطی به موارد
حرف بزر ِ
خارج از خود ندارد .متن تنها به دنیای خود که همان دنیای زبانی است داللت دارد نه به چیز
ديگری (فرقانی ،1377 ،ص.)94

2ـ8ـ صامت يا ناطق بودن متن
صامت بودن متن ،ريشه در تفکر افالطون و ارسطو دارد که با پذيرش انديشه کالممحوری،
متن را بیجان میدانستند (نصری ،1389 ،ص .)163کالممحوری به معنای آن است که در گفتار،
دو طرف مکالمه يعنی گوينده و شنونده حضور دارند و همین حضور ،کالم را معنادار میسازد؛
برخالف نوشتار که به دلیل عدم حضور دو طرف ،حضور تبديل به غیاب میگردد .اکثر فیلسوفان

امکان تسمیه قرآن به «متن» بر اساس تعريف نوين در نظريههای ادبی معاصر 99

غربی که به کالممحوری معتقدند ،متن را منفعل میدانند .آنها تکثر معنايی و پلورالیسم را جزء
ذات متن و مقصود مؤلف میپندارند .شالودهشکنان نیز متن را صامت میدانند که تأويلگر بايد
از آن رمزگشايی کند (همان ،ص .)163اين کار از طريق ارائه قرائات متعدد از سوی مفسران
متن امکانپذير است .ريکور نیز با طرح نظريه «آفرينندگی معنا» بر صامت بودن متن اصرار دارد
(پورحسن ،1384 ،ص.)150
برخی از نظريهپردازان هرمنوتیکی همچون گادامر ،هايدگر و دريدا با رد کالممحوری ،به
ناطق بودن متن معتقدند .گادامر به تَبَع هايدگر ،گفتگوی مفسر با متن و زنده و ناطق بودن آن را
از اصول مهم فهم هرمنوتیکی دانست .دريدا نیز که منتقد انديشه کالممحوری است ،بر ناطق
بودن متن و سخن گفتن آن با مفسر تأکید کرده و با رد انديشه بیجان بودن زبان و لزوم حیات
يافتن دوباره آن توسط مفسر ،بر اهمیت نوشتار تأکید کرده است (همان ،ص .)150ايمانوئل
لويناس (1906( )Emmanuel Levinasـ1995م) فیلسوف يهودی فرانسوی و مفسر تلمود
که معتقد به خوانندهمحوری و تکثر معناست نیز متن را صامت و همچون ظرفی تهی نمیداند
که بدون محتوا باشد و خواننده بهصورت ارادی به آن معنا بخشد .به اعتقاد او متن فراتر از قصد
مؤلف گام برمیدارد و در واقع« :متن بیش از آنچه در بردارد ،دربردارد» (نصری ،1389 ،ص)155؛
يعنی خود متن و نیز زبان در ذات خود معناهايی دارد که تفسیر ،آن را کشف میکند .البته چنانکه
مالحظه میشود ،هر دو نظر به يك نتیجه منتهی میشوند و آن تکثر معنايی است.

2ـ9ـ بینامتنیت
از مفاهیم ارائه شده توسط نظريهپردازان غربی در ارتباط با متن ،اصطالح «بینامتنیت»
( )Intertextualityاست که در سال  1960توسط ساختارگرايان فرانسوی مطرح شد
(تودوروف ،1377 ،ص .)121اين اصطالح بهعنوان روشی برای بررسی نحوه ساخت متون ادبی
و دستیابی به معنا به کار رفت .بر اساس نظريه بینامتنیت ،متون به شکل پیچیدهای با يکديگر
تعامل دارند و هر اثر ادبی معنای خود را از گفتمانهای پیشین میگیرد و به همین دلیل تنها
بخشی از آنها به شمار میآيد .هیچ اثر ادبی ،اثری اصیل محسوب نمیشود ،چراکه در اين
صورت ديگر معنايی برای خواننده ندارد .نظريه بینامتنیت عالوه بر اين ،ايده معنای واحد متن
را هم نمیپذيرد.
باختین ( )Bakhtinاز نظريهپردازان روسی معاصر در اين حوزه ،معتقد بود که در ابتدايی
ترين سطح ،هر رابطه بین دو گفتار و تمامی اين روابط ،در مجموع بینامتنی هستند .باختین اين
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روابط را «گفتگويی» مینامید« :دو اثر زبانی ،دو گفتار مجاور ،در نوعی مناسبت معناشناختی با
يکديگر قرار میگیرند ،مناسبتی که ما آن را گفتگويی مینامیم .مناسبت گفتگويی مناسبتی بین
تمامی گفتارهای ارتباط کالمی است» (همان ،ص .)122به اعتقاد باختین هیچ سخنی از وجهی
از بینامتنیت به دور نیست .ژولیا کريستوا ( )Julia kristevaفیلسوف ،اديب و فمینیست
فرانسوی و از طراحان اصلی نظريه بینامتنیت ،اظهار داشت که هر متن بر اساس متونی که قبالً
خواندهايم معنا میدهد .پس هر متن تنها به اين دلیل معنا دارد که ما پیشتر متونی را خواندهايم.
او مینويسد« :هر متنی همچون آمیزه يا موزايیکی از نقلقولهاست .هر متنی حاصل جذب و
تغییر ساير متون است» (کالر ،1388 ،ص .)195بدين ترتیب هر متنی تنها در ارتباطش با ساير
متون امکان خوانش میيابد .اين متون ،شبکهای به وجود میآورند که خوانش و ساخت متن را
امکانپذير میکند.
روالن بارت بینامتنیت را شرط متن بودن برشمرد .بارت به متن همچون گرهی در يك شبکه
مینگريست .به گمان وی متن از نوشتارهای متعددی تشکیلشده و از گفتمانهای مختلفی
گرفتهشده که نويسنده با ترکیب آنها در قالب زبان و نوشته خويش ،تنها به ترکیب و هماهنگ
سازی و نه آفرينش آنها پرداخته است .بدينجهت ادبیات نوعی تکرار است و نويسنده آفريننده
ای خالق نیست ،بلکه تنها يك ترکیبگر است .میشل فوکو ( )Michel Foucaultفیلسوف
و متفکر فرانسوی ،در توصیف محتوای يك کتاب بر اساس نظريه بینامتنیت میگويد« :مرزهای
يك کتاب هیچگاه مشخص نیست .يك کتاب ورای عنوان ،نخستین سطرها و نقطه پايانیاش،
ورای ترکیب درونی و شکل مستقل خود ،به سطح نظامی از ارجاعات به ديگر کتابها ،ديگر
متنها و ديگر عبارات میرسد .يك کتاب گرهی در میان شبکه است» (يزدانجو ،1381 ،ص.)281
بینامتنیت در واقع تضمینی است برای تثبیت رابطه میان متون ،بهمنظور تضمین مفهوم بودن
متن؛ يعنی رابطه ضمنی میان متن و متون ديگر ،بهمثابه اصل تفسیر ايفای نقش میکند؛ به اين
معنی که کل ،تعیینکننده معنا و توضیحدهنده جزء میشود .در اين بخش ،نظريات جديد غربیان
در خصوص متن بررسی شد .در بخش دوم مقاله ،ويژگیهای متن قرآنی بررسی شده و داليل
عدم امکان تطبیق نظريات مذکور بر قرآن مورد بحث قرار میگیرد.

3ـ بررسی امکان تسمیه قرآن به متن به مفهوم غربی
چنانکه مالحظه شد بر اساس ويژگیهای جديد متن از ديدگاه نظريهپردازان غربی ،ديدگاه
سنتی که مؤلف را تعیینکننده معنا میدانست ،جای خود را به نظريه تکثر معنايی متن داده که
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اين معانی از طريق بررسی ساختارگرايانه يا ساختارشکنانه و توسط خوانندگان و مفسران متن
تعیین میشوند .روشن است که چنین ديدگاههايی قابل تطبیق بر قرآن نیست ،زيرا تکثر معنايی
در قرآن که ناشی از ديدگاههای خوانندگان و مفسران آن باشد ،به دلیل صدور قرآن از خداوند
و با هدف هدايت ،مردود است؛ زيرا نمیتوان همه معناهای متفاوت و گاه متناقض را منتهی به
هدايت دانست .از اين گذشته متن قرآن به دلیل معجزه بودن ،متفاوت از ساير متون بوده و
نمیتوان با آن همچون ساير متون معامله نمود.

3ـ1ـ ارزيابی و نقد آراء غربی معاصر پیرامون متن
چنانکه در نظريات صاحبنظران معاصر غربی در رابطه با متن مالحظه شد ،نظريه ادبی
جديد ،درك شدن متن را بهطور کامل نمیپذيرد .اين نظريه که ريشه در يونان باستان دارد ،در
واقع اعتقاد به نسبیگرايی در فهم متن را پذيرا شده است .تمامی نظريات مذکور مطرحشده در
خصوص متن به يك نتیجه منتهی میشوند و آن لزوم ناديده گرفتن قصد مؤلف و مهیا بودن متن
برای پذيرش معانی و تأويالت بیشماری است که از سوی خوانندگان بر متن تحمیل میگردد.
اين نظريات همچنین ضوابط خاصی برای فهم و تفسیر متن بهجز لزوم طرد قصد مؤلف و اِعمال
آراء خوانندگان بر متن ارائه نمیدهند؛ روشن است که اين نظريات ،برای تفسیر ،ناکارآمد است،
زيرا عدم ارائه ضوابط باعث عدم فهم صحیح شده و اين مطلب با بديهیات عقلی و عقل سلیم
در تضاد است .درنتیجه ،نظريه مذکور منجر به نسبیگرايی شده و در نتیجه از ويژگی روشهای
علمی به دور است .البته با وجود آنکه طرفداران نظريه مذکور درصدد ارائه روش نیستند ،اما
بسیاری از مباحث آنان جنبه روششناختی دارد که نوعی تضاد در اين ديدگاه است.
نتیجه نظريه استقالل متن ،چندمعنايی بودن متن و نبود معنای اصیل و نهايی و بیمعنايی در
صورت عدم تفسیر و تأويل و معنادار شدن تنها در فرايند خوانش و گفتگوست .دلیل پافشاری
بر طرد قصد مؤلف از سوی اين نحلهها آن است که در صورت پذيرش قصد مؤلف ،متن از
گشودگیای برخوردار نخواهد بود که بتواند پذيرای معانی محتمل مورد نظر مفسرين شود؛ چرا
که طرز فکر خاص مؤلف ،اجازه حمل هر معنايی بر متن را نمیدهد؛ اما با ناديده گرفتن قصد
مؤلف ،راه برای معانی مختلف تفسیری باز شده و ديگر بهانهای برای اکتفا به قصد مؤلف وجود
نخواهد داشت .در اين صورت همچنین راهی برای ارائه تفسیر معتبر وجود نداشته و نسبیگرايی
در تفسیر موجه جلوه مینمايد و ديگر دلیلی برای در نظر گرفتن معیاری جهت تمییز میان تفسیر
معتبر از غیر معتبر وجود نخواهد داشت .هیچ فهمی بر فهم ديگر ترجیح ندارد؛ هیچ فهمی
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نمیتواند بهطور کامل تأيید يا رد شود؛ امکان داوری میان فهمهای متعدد نیز وجود ندارد و هر
فهم و تفسیری حداکثر میتواند بخشی از معنا را کشف کند .اين نظريات در حالی بر لزوم
ل فهم پای میفشارند که هیچ دلیل منطقیای برای
دخالت دادن پیشفرضهای خوانندگان در عم ِ
لزوم اين دخالت دادن ارائه نمیدهند.
منطق گفتگو نیز در همه انواع فهم نمیتواند تحقق يابد؛ زيرا برخی انواع فهم مثالً فهم
مدلول مطابقی متن ،بدون هرگونه پرسشی برای فهمکننده قابل تحقق است ،چون لفظ و معنا در
آن قرين يکديگرند .الزمه سخن گادامر ،نامتعین بودن معنای متن و در نتیجه بیهوده بودن تفسیر
است .امتزاج افقها و دور هرمنوتیکی مورد نظر گادامر نیز منجر به کشف معنای اصلی متن
نمیشود و در نتیجه پذيرفتنی نیست.
برخی از پژوهشگران غربی در انتقاداتی بر شالودهشکنی و دريدا ،کالممحوری دريدا را
غیرقابلقبول دانستهاند .زيرا شالودهشکنی با خود نیز سازگار نیست .چرا که در صورت نامتعین
دانستن زبان ،دريدا و هیچکس ديگر ،قادر به انتقال مفاهیم خود نخواهد بود .همچنین جدايی
معنا از قصد و عدم مشخص بودن زمینه مراد جدی ،موجب عدم تعین معنا میگردد .معنای
نشانهها نیز اگر وابسته به زمینههای گذشته و حاضر و آينده باشد ،ديگر معنای ثابتی برای نشانهها
وجود نخواهد داشت (نصری ،1389 ،صص167ـ .)168واقعیت آن است که برخالف ادعای
شالودهشکنانی از قبیل دريدا ،بازی نشانهها و از جمله زبان نمیتواند بیحد و مرز باشد و در
متون غیر وحیانی در بسیاری از موارد با توجه به اصول صحیح درك متن ،میتوان معنای ثابت
آن را دريافت .معانی متکثر تنها در انواع معدودی از متون ،همچون متون ادبی دارای استعارات
و مجازات و کنايات و آن هم متون غیر وحیانی متصور است.
وضع معنا برای يك کلمه بر اساس الگوی دلخواه فردی نیست و فرد در صورت اراده معنای
خاصی از يك کلمه ،طبق قواعد بايد يا برای آن قرينهای قرار دهد و يا خود ،معنای آن را
مشخص نمايد .همچنین اگر همیشه زبان فراتر از نیت گوينده بود ،القای معنای مورد نظر مؤلف،
ال پذيرفتنی نیست و در بسیاری از متون از جمله
هیچگاه به هیچ طريقی ممکن نبود و اين عق ً
متون دينی توجه به مراد مؤلف ضروری است .گسترده بودن نظام داللت نیز به معنای نامشخص
بودن معنا نیست؛ بلکه با استفاده از مقدمات علمی فهم متون و بنای عقال در بسیاری از متون ،و
در متون وحیانی با کمك روايات صحیح صادرشده از مجرای وحی ،میتوان به درك معانی و
مقاصد آنها دست يافت.
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نتیجه نظريه بینامتنیت نیز اين است که در نتیجه متکثرسازی گفتمانی ،مرکزيت متن از بین
رفته و متن بهتنهايی و بدون کمك متون ديگر ،دارای معنا نخواهد بود .متنها بینامتنی هستند،
يعنی معنا از تقابل يك متن با متون ديگر به دست میآيد و يك متن هرگز معنای ثابت و قطعی
نخواهد داشت .مؤلف ديگر منشأ معنا نیست؛ درنتیجه اصالت متن از بین میرود.
واقعیت آن است که چنانچه اصول علمی فهم و تفسیر ،در فهم و تفسیر هرگونه متنی به
درستی لحاظ شود ،در اغلب موارد ،آراء متعدد خوانندگان قابلیت تطبیق بر متن را ندارد؛ زيرا
اساساً اختراع زبان به علت انتقال نیات مورد نظر انسان به ديگران است .زبان ،ارتباط لفظ و
معناست و معنای آن توسط واضع تعیین میگردد .به دلیل اجتماعی بودن نهاد زبان و بهواسطه
وضع واضعان ،میان الفاظ و معانی آن ارتباط و هماهنگی وجود دارد؛ از اينرو الفاظ و بهتبع آن،
متن ،هر معنايی را برنمیتابد .هدف از خواندن و يا تفسیر متن نیز رسیدن به معنای موردنظر
مؤلف است و دستیابی به آن و همچنین تشخیص تفسیر صحیح از ناصحیح نیز از همین طريق
(وضع واضعان) امکانپذير است؛ بنابراين گفتگويی دانستن ماهیت فهم با حقیقت اشیاء مطابقت
ندارد؛ حقیقت اشیاء با فهمهای متفاوت تغییر نمیکند؛ بنابراين تنها فهمی صحیح است که مطابق
با حقیقت اشیاء و متون و نیز بر منطق عقالنی منطبق باشد .گذشته از اين هر نويسنده عاقلی
برای کالم خود مقاصدی دارد و با قصد انتقال آن به ديگران متنی را انشاء مینمايد .تشخیص
قصد مؤلف و التزام به آن در بسیاری از موارد اجتنابناپذير است.

3ـ2ـ ويژگیهای منحصر به فرد متن قرآنی
قرآن کريم به دلیل وحیانی بودن ،ويژگیهای منحصر به فردی دارد که نمیتوان آن را متن
به معنای عادی دانست و نظريات ادبی معاصر غربی پیرامون متن را بر آن تطبیق نمود .در اينجا
اشارهای به برخی ويژگیهای متن قرآنی داريم.

3ـ2ـ1ـ وحی بودن متن قرآن در سطح لفظ و معنا
متن قرآن برخالف ساير متون در سطح لفظ و معنا از جانب خداوند است و عامه مسلمانان
نیز بر اين مطلب اتفاقنظر دارند؛ لذا ذاتاً منحصر به فرد و غیرقابل مقايسه با تمامی متون بوده و
بلکه معیار سنجش ساير متون است .هر متنی ،حتی حديث ،در صورتی پذيرفتنی است که در
تضاد با قرآن و خارج از تأيید آن نباشد .اما اعتبار نصّ قرآن به هیچ نصّ ديگری وابسته نیست.
درك عظمت قرآن از توان انسانهای عادی که با غیب در ارتباط نیستند ،خارج است .خداوند
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در بیان عظمت اين کتاب واال مرتبه میفرمايد﴿ :لَو أَنزَلنَا هذَا القرآن عَلَي جَبَلٍ لَ َرأَيتَهُ خا ِشعًا
س لَعَلَّ ُهم يتَفَ َّک ُرونَ﴾( 1حشر .)21 /59 :خداوند
ک االمثالُ نَضرُِبها لِلنَّا ِ
هلل وَ تِل َ
ُمتَصَدِّعًا ِمن خَشي ِة ا ِ
همچنین از قرآن به «قول ثقیل» تعبیر نموده است﴿ :إنّا َسنُلقِي عَلَيکَ قَوالً ثَقيالً﴾( 2مزمل/73 :
 .)5اين کتاب ـ چنانکه اشاره خواهد شد ـ اصلی دارد که در لوح محفوظ است و تمام وجوه
معنايی آن و مراد واقعی خداوند در آن ثبت است .قرآن خبر داده که عمل حفاظت از قرآن در
برابر تحريفات را خود خداوند بر عهده گرفته است .نیز عمل حفاظت از قرآن در برابر تحريفات
را خود خداوند بر عهده گرفته است﴿ :إنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّک َر وَ إنّا لَ ُه لَحَافِظُو َن﴾( 3حجر)9 /15 :
اين ويژگی تنها مختص قرآن است؛ چرا که قرآن آخرين کتاب وحیانی برای هدايت بشر تا
قیامت است ،و ضروری است که تفاوتهای اساسی با کتب آسمانی پیش از خود که مخصوص
برههای خاص از زمان بودهاند ،داشته باشد و نیرويی حفظ آن را ضمانت نمايد .از اينرو هرگز
نمیتوان خداوند را از نص آن غايب دانست؛ بلکه او همواره حافظ آن است.
از داليل وحی بودن قرآن ،آياتی است که بیانگر آنند که قرآن هنگام نزول ،بهصورت نص
لغوی بر پیامبر (ص) تالوت میشد و پس از اتمام وحی ،ايشان به تالوت بیکموکاست آن بر
مردم مبادرت مینمودند 4.کلمه «تالوت» در اين قبیل آيات ،داللت بر وجود نصی دارد که مورد
تالوت قرار میگرفته است؛ برخالف معنا که کلمه تالوت بر آن اطالق نمیشود .عالوه بر اين،
دريافت معنا نیز جز بهواسطه لفظ صورت نمیپذيرد (اسالمبولی ،2002 ،صص 56ـ .)57پس از
اتمام وحی نیز پی امبر از جانب خداوند مأمور به تالوت آن بر مردم بودند .خداوند نسبت به
گرايش پیامبر (ص) به کفار ،به او هشدار میدهد که اگر تحت تأثیر آنان بر خداوند افترا بندد
مشمول مجازات خداوند خواهد شد.
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« .1اگر ما اين قرآن را بر کوهي نازل ميکردمي ،قطعًا کوه را ميديدي که از شدت خوف از خدا خاشع و از هم پاشيده
ميشد .ما اين مَثَلها را براي مردم بيان ميکنيم تا شايد تفکر کنند».
« .2ما کالمي سنگني بر تو القا خواهيم کرد».
« .3مهانا ما قرآن را فرو فرستاده ،و يبشک ما نگاهبان آنيم».
َ ﴿ .4وإنَّکَ لَُتلَقَّي القرآن مِن لَدُن حَکيمٍ عَليمٍ﴾ (منل)16/27 :؛ ﴿تِلکَ آياتُ اهللِ نَتلُوهَا َعلَيکَ بِاحلَقِّ وَإنَّکَ َل ِمنَ املُرسَلنيَ﴾
(بقره.)252/2 :
َ ﴿ .5وإن کادُوا لَيفتِنونَکَ عَنِ الَّذِي أَوحَينا إلَيکَ لِتَفتَري َعلَينا غَريَهُ وَإذًا لَاتَّخَذُوکَ خَليالً وََلو ال أَن ثَبَّتناکَ لَقَد کِدتَ
تَر َکنُ إلَيهِم شَيئًا قَليالً إذًا لَأَذَقنَاکَ ضِعفَ احلَياةِ وَ ضِعفَ املَماتِ ثُمَّ التَجِدُ لَکَ َعلَينا نَصريًا﴾ (إسراء.)75-73/17 :
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قرآن با خبر دادن از انبیای گذشته بهدرستی و متناسب با شأن عصمت آنان ،بر تصوير خرافی
کتب عهدين از آنان خط بطالن کشیده و تحريفات صورت گرفته در آنها را نشان داده است؛
بنابراين امکان ندارد که پیامبر (ص) ،اين اخبار را از اهل کتاب زمان خويش فراگرفته باشد و
سپس آنها را در قالب تجربه درونی خويش در قرآن ارائه داده باشد .تاريخ و نیز همعصران
پیامبر گواهی میدهند که ايشان هرگز نزد مسیحیان شام يا غیر آنان تلمذ نکرده است .خبر دادن
از جزئیات زندگی انبیا برخالف آنچه در عهدين آمده و با ذکر برخی جزئیاتی که نشان از احاطه
کامل بر آنها دارد ،حاکی از صدور آنها از جانب خداوند است؛ بنابراين داليل تاريخی قطعی
و ماهیت شرايط و محیطی که پیامبر (ص) در آن زندگی کرده نیز اين نظريه را رد میکند.

3ـ2ـ2ـ حدود قرآن و تعین آن در لوح محفوظ
هر متنی دارای حدودی است که تمامیت متن به آن است؛ اما قرآن ،حدودی مانند ديگر متون
و کتب ندارد و اليتناهی است .حدود قرآن همان است که در لوح محفوظ وجود دارد .حدود
قرآن ،تنها شامل معنای ظاهری آن نیست ،بلکه بواطن آن را نیز در برمیگیرد« :إنَّ ِللقرآن َظهرًا َو
ن»( 1فیض کاشانی ،1415 ،ج ،1ص )31حدود قرآن بر همگان
َبطنًاَ ،و ِل َبطنِ ِه َبطنٌ إلَي َسبعَ ِة َأب ُط ٍ
پوشیده است و تنها خداوند و راسخان در علم از آن آگاهاند.
حقیقت قرآن تنها همین کتابی که اکنون در میان ما وجود دارد نیست؛ بلکه دارای اصلی
است که در لوح محفوظ وجود دارد و مفاهیم و حقايق وااليش در آن ثبت شده؛ بنابراين معانی
ت
ظاهری و باطنی آن و مقاصد خداوند نیز در اين لوح ،معین بوده و ازاينرو و معانی متفاو ِ
برخاسته از مفسران را نمیتوان معنای نهايی آن تلقی کرد؛ مگر معانیای که معصومین و راسخان
در علم که با عالم غیب و وحی در ارتباطند ،از آن خبر داده باشند .لوح محفوظ کتابی (حقیقتی)
است که در عالم غیب وجود دارد و تمام پديدههای عالم در آن ثبت و مقدر شده است .از لوح
محفوظ به «کتاب مکنون» و «رق 2منشور» و «أمّ الکتاب» هم تعبیر شده است« 3.أمّ» به معنای
اصل و مرجع چیزی است و از اين جهت به آن «أمّ الکتاب» میگويند که اصلِ قرآن موجود ،در
آن قرار دارد ،و تمامی علوم از آنجا ناشی میشود (محقق ،بیتا ،ج ،2ص.)809
« .1مهانا قرآن ظاهري دارد و باطين؛ و باطن آن هم باطين دارد تا هفت بطن».
 .2رق به معناي پوست گاو است که در قدمي روي آن مينوشتند و در اينجا منظور صفحهاي است که قابلنوشنت است.
َ﴿ .3بلْ هُوَ قرآن مَجيدٌ .يف لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ ﴿إِنَّهُ لَقرآن کَرميٌ يف کِتابٍ مَکْنُونٍ﴾ (واقعه77/56 :ـ﴿ )78وَ الطُّورَِ .و کِتابٍ
َمسْطُورٍ .يف رِقٍّ مَ ْنشُور﴾ (طور1/52 :ـ )3و ﴿ َو إنّه يف أُمِّ الکِتابِ لَدَينا لَعَليٌّ حَکيمٌ﴾ (زخرف.)4/43 :
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3ـ2ـ3ـ علم به باطن قرآن و اختصاص آن به راسخان در علم
علم به معناهای باطنی قرآن تنها در اختیار خداوند و راسخان در علم است که از طرف خداوند
به آنها اختصاص يافته است؛ چنانکه خود قرآن بدان تصريح دارد﴿ :وَمَا يَعلَ ُم تَأوِيلَهُ إلّا اهللُ
وَالرَّاسِ ُخونَ فِي العِلمِ﴾( 1آلعمران )7/3 :اين متن از اين جهت به هیچ متن ديگری شبیه نیست.
رسوخ در علم به معنای رسیدن به ثبوت در آن و دستیابی به علم خالص است .راسخان در علم
و عالمان به تأويل قرآن ،به درك حقیقت و بطون آيات و معانی يقینی آن که ترديد در آن راه
ندارد و در لوح محفوظ وجود دارد ،دستيافتهاند .لذا تأويل ،امری ذوقی و شهودی نیست و از
اينرو ،تأويلهای عرفا و صوفیه از قرآن که مدعی کشف و رسیدن به معانی باطنی آن هستند به
دلیل ذوقی و ثابت نبودن ،قابل اعتنا نیست.
نظر انديشمندان هرمنوتیکی نیز که میپندارند متون دارای اليههای مختلف معنايیاند و به
کمك دانش هرمنوتیك میتوان به آنها رسید ،عالوه بر ساير متون ،در مورد قرآن هم نادرست
است .بر اساس نظر مشهور و مندرج در روايات ،ما ظواهر قرآن را که تنزيل يا تفسیر است ،به
کمك اصول عقالئی و متعارف فهم درك مىکنیم؛ اما از باطن قرآن که تاويل است ،فقط مب ّین
قرآن که پیامبر و اهلبیت ايشانند ،آگاهى دارند .در روايات هم بر اين مسأله تصريح شده است
(رجبی و ديگران ،1361 ،ص .)31روايات متعدد و مستند مأثور از پیشوايان معصوم (ع) بر اين
امر داللت دارد که مصداق راسخون در علم جز خاندان عصمت و طهارت نیستند .امیرالمؤمنین
(ع) فرمودند « :همه مردم از شناخت تأويل کتاب خدا عاجزند ،غیر از معصومین (ع)؛ زيرا تنها
آنان راسخان در علم و در بیان تأويل قرآن ،امین هستند» (مجلسی ،1403 ،ج ،66ص )80نظر
مشهور و غالب عالمان شیعه نیز همین است که علم به تاويل تنها در اختیار اهلبیت (ع) است
که عدل قرآناند.
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« .1تأويل قرآن را جز خدا و راسخان در علم منيدانند».
 .2اما در مقابل آن ،نظر شاذی وجود دارد كه نظر مرحوم تنكابىن است .او بر اين باور است که ميتوان از تأويلهاي
ائمه اطهار (ع) حيت در مواردي که از باب جري و انطباق است ،استفاده کرد و آهنا را تعميم داد و از موارد منصوص
به موارد غري منصوص تعدي کرد .بهتعبريي ميتوان مدلسازي کرد؛ اما نكته مهم آن است كه حيت کساين مثل مرحوم
تنكابىن که قائل به اين توسعه ميباشند ،آن را در مواردي ميدانند که نصي از ائمه معصومني (ع) در اختيار دارمي ،و
در تأويالت مربوط به مصاديق ،احنصاري است.
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البته عمومی بودن فهم قرآن بدان معنا نیست که هرکس هرچند از ادبیات عرب و علوم
ضروری برای فهم قرآن بهرهمند نباشد ،حق تدبر در قرآن و استنباط مفاهیم از آن را دارد؛ بلکه
تنها کسانی که به اين علوم مجهز شده باشند ،حق اقدام به فهم قرآن و استنباط از آن را دارند.
در آيه ديگری میان احاطه علمی و تأويل ،رابطه برقرار شده است﴿ :بَل کَذَّبُوا بِما لَم حيِيطُوا
بِعِلمِهِ َو ملَّا يأِتهِم تَأوِي ُلهُ﴾( 1يونس )39/10 :و دلیل تکذيب کافران ،عدم احاطه علمی بیان شده
است .کسی که احاطه علمی ندارد تأويل نمیداند و ادعای وی در اين خصوص ،کاذب و يا
بیمبناست .احاطه ،نگرش همهجانبه به واقعیتهاست ،نه نگاهی از زوايای خاص (بلخاری،
 ،1379صص98ـ .)99البته مراد از احاطه علمی در اينجا ،احاطه علمی به باطن و تأويل قرآن
است و نه تفسیر .قرينه اين مطلب در خود آيه بیان شده که مراد احاطه علمی به تأويل و باطن
است ،نه تفسیر و ظاهر﴿ :وَلَمّايأتِهِم تَأ ِويُل ُه﴾ .اين برخالف تصور رايج در نظريات مطرحشده
نظريهپردازان معاصر غربی در خصوص متن است .تحلیل يك پديده در ساختار زمانی و مکانی
خاص آن نمیتواند تمام وجوه آن را بنماياند و مدعی دستیابی به تمامی حقايق باشد.
نکته ديگر در خصوص تأويل ،تأکید قرآن بر علم بودن آن است .در آيات  6و  37سوره
يوسف ،از اعطای علم تأويل به حضرت يوسف (ع) سخن گفته شده﴿ :وَکَذلِکَ جيتَبيکَ رَُّبکَ
وَيعَلِّ ُمکَ مِن تَأويلِ االحادِيثِ﴾( 2يوسف)6/12 :؛ ﴿قالَ اليأتي ُکمَا طَعامٌ ُترزَقانِهِ إلّا َنبَّأتُکُما بِتَأويلِ ِه
قَبلَ أن يأتِي ُکما ذلِ ُکما مِمّا عَ َّلمَين رَبّي﴾( 3يوسف )37/12 :اين نکته تأکیدی بر شهودی و ذوقی
نبودن تأويل است (بلخاری ،1379 ،ص .)106در اين آيات بر تعلیم علم تأويل به بندگان خاصی
ل مَا لَمتَسطِ ُ عَلَي ِه
تأکید میشود .سرّ اين مطلب در آيه ديگری روشن میشود﴿ :ذلِکَ تَأوِي ُ
صَربًا﴾( 4کهف .)82/18 :برای تعلّم علم تأويل ،صبر يا ظرفیت الزم است .ظرفیت تامّ در اين
خصوص تنها دراختیار معصومین (ع) است.
در مورد متشابهات قرآن نیز مطلب به همین صورت است؛ يعنی در مورد آنها نیز بايد
سکوت کرد و علم آنها را به خدا و اولیای او واگذار نمود .بايد توضیح و تفسیر آيات متشابه را
« .1آهنا چيزي را که بدان علم ندارند و تأويل آن هنوز برايشان آشکار نشده ،دروغ ميپندارند».
« .2اينگونه خداوند تو را انتخاب منوده و علم تأويل احاديث را به تو ميآموزد».
« .3يوسف گفت :پيش از آنکه غذاي مشا را بياورند ،تعبري خوابتان را برايتان بيان ميکنم .اين از چيزهايي است که
پروردگارم به من آموخته».
« .4اين تأويل کارهايي است که نتوانسيت بر آهنا صرب کين».
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از راه ادلهای که بهطور مستقیم و غیرمستقیم درخصوص تبیین آنها وارد شدهاند جستوجو
کرد .زيرا متشابه با ارجاع به محکم نه تنها محکم نمیشود ،بلکه ظهور نیز پیدا نمیکند( .ملکی
میانجی ،1377 ،ص )84دلیل اين مطلب در حديث غدير آمده است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
«ای گروه مردمان! در قرآن تدبر کنید و آيات آن را بفهمید ،به محکمات آن بنگريد و متشابهات
آن را پیگیری نکنید؛ چرا که به خدا قسم ،نهیهای آن را برای شما بیان نمیکند و تفسیر آن را
برای شما روشن نمیکند مگر کسی که من دست او را در دست گرفتهام يعنی امیرالمؤمنین»
(طبرسی ،1386 ،ج ،1ص )75از اين حديث شريف بهخوبی برمیآيد که مرجع تفسیر آيات
متشابه ،ائمه (ع) هستند .ازاينرو ،معانی باطنی قرآن و متشابهات آن با نظريات ادبی انديشمندان
معاصر غربی هرگز قابل دستیابی نیست.

3ـ2ـ4ـ لزوم توجه به قصد پديدآور در قرآن
در قرآن ،برخالف ديدگاه نظريهپردازان معاصر غربی در باب فهم متن ،توجه به قصد پديدآور
قرآن يعنی خداوند ،ضروری است؛ زيرا ايمان به خدا ،عبارت است از پذيرش معارفی که خداوند
از طريق وحی بر پیامبر خويش نازل نموده و ايمان و عمل به آنها را از انسانها خواسته است؛
بنابراين در صورت ايمان به خداوند و وحی نازلشده از سوی او ،نمیتوان قصد او را ناديده
گرفت .ناديده گرفتن قصد خداوند در وحی او ،موجب نسبیگرايی در فهم قرآن میگردد که با
غرض خداوند از انزال آن که همان ايمان به معارفِ نازلشده و عمل به دستورات خداوند و
هدايت است ،منافات دارد .اصوالً در هر متنی نگاه استقاللی به متن داشتن و ناديده گرفتن قصد
مؤلف ،يا برعکس ،در نظر گرفتن مراد مؤلف در تفسیر متن ،بستگی به هدف تفسیری مفسّر
دارد .روشن است که در خصوص قرآن به دلیل لزوم توجه به مراد واقعی خداوند و ايمان به
آنها و انجام آنها ،تنها صورت دوم متصور است و وجه اول هیچ جايگاهی ندارد.

3ـ2ـ5ـ اهداف نزول قرآن
ازآنجايیکه قرآن در راستای تحقق هدف اصلی هدايت انسانها نازل شده است ،نمیتواند
طبق دلخواه هر خواننده تفسیر و تأويل شود؛ بلکه حتم ًا بايد مراد خداوند بهعنوان پديدآور اين
هلل
نا ِ
کتاب ،در نظر گرفته شود تا هیچگونه انحرافی از اين غرض اصلی رخ ندهد﴿ :قَد جائَ ُکم مِ َ
ن الظُّ ُلماتِ إلَي النُّورِ بِإذِن ِه
ل السَّال ِم َو خير ُجهُم مِ َ
ني يهدِي ِبهِ اهللُ َمنِ اّتبَ َُ رِضوانَ ُه ُسبُ َ
ُنورٌ َو کِتابٌ مُ ِب ٌ
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وَ يهدِيهِم إلَي صِراطٍ مُستَقِيمٍ﴾( 1مائده )16-15/5 :هدف اصلی نزول قرآن ،ايجاد تحول بنیادين
در جوامع بشری و بیرون بردن انسانها و جوامع از تاريکیهای جهالت و گمراهی به سمت نور
هدايت و پاکی است تا در سايه تبعیت از آموزههای اين کتاب به راه درست رهنمون شده و به
ن آمَُنوا
کمال و قرب خداوند که منظور خداوند از آفرينش آنها بوده ،دست يابند﴿ :اهللُ وَلِي الَّذي َ
النورِ﴾( 2بقره .)257/2 :قرآن برنامه جامعی برای سعادت ارائه داده که
خي ِر ُجهُم ِمنَ الظُُّلماتِ إلَي ُّ
هیچ جنبهای از هدايت را فروگذار نکرده است﴿ :إِنَّ هذَا القرآن يهدِي لِلَّتِي هِي أَقوَ ُم﴾( 3إسراء:
ب تِبيانًا لِ ُکلِّ شَيءٍ وَ ُهدًي َو َرمحَ ًة وَ ُبشرَي لِلمُسلِ ِمنيَ﴾( 4نحل)89/16 :
)9/17؛ ﴿وَ نَزَّلنَا َعلَيکَ الکِتا َ
قرآن در راستای تحقق هدف اصلی هدايت ،از اهداف جزئیتر که در تحقق اين هدف اساسی
مؤثرند ،استفاده کرده است؛ همچون انذار ،تذکر ،موعظه ،تبشیر ،تفصیل احکام با هدف دگرگون
سازی مثبت اجتماعی ،تصديق انبیای گذشته و تبیین انحرافات بعد از آنها (حکیم،1378 ،
صص ،)58-57جداسازی حق از باطل ،و بیان فصل الخطاب در اختالفات 5.بدون توجه به اين
اهداف ،خداوند نمیتوان به برداشتهای دلخواه خوانندگان از قرآن اهمیت و اصالت داد.

نتیجهگیری
 )1با توجه به ويژگیهای جديد ارائه شده در غرب برای مفهوم متن ،نمیتوان قرآن را از
مصاديق متن ـ در مفهوم امروزی و غربی آن ـ به شمار آورد؛ زيرا ماهیت متن قرآن متفاوت از
ساير متون بوده ،و اين نظريات با فرض قابلیت تطبیق بر برخی متون ،در مورد قرآن صدق
نمیکند؛ از آنرو که قرآن تنها همین متن موجود نیست ،بلکه دارای اصلی در لوح محفوظ است
که همه معانی ظاهری و باطنی مورد نظر خداوند در آن وجود دارد.
« .1خداوند از طريق قرآن هرکه را که طالب خوشنودي خدا باشد ،به راههاي سالمتخبش راهنمايي ميفرمايد ،و به
اراده خود از ظلمتها خارج کرده و به مست نور ميبرد و آهنا را به راه راست راهنمايي ميفرمايد».
« .2خداوند صاحب اختيار کساين است که اميان آوردند و آهنا را از تاريکيها به مست نور ميبرد».
« .3مهانا اين قرآن به راهي که استوارترين است هدايت ميکند».
« .4ما اين کتاب را بر تو نازل کردمي درحاليکه بيانگر مهه چيز است و هدايت و رمحت و بشارت است براي مسلمانان».
ن وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الکِتابَ بِاحلَقِّ لِيحکُمَ بَنيَ النّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا
﴿ .5کانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَ َعثَ اهللُ النَّبّينيَ مَُبشِّرِينَ َو مُنذِري َ
فيهِ وَ مَا اخَتلَفَ فيهِ إلَا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعدِ ما جائَتهُمُ البَيناتُ بَغيًا بَينَهُم فَهَدَي اهللُ الَّذينَ آمَنُوا ِلمَا اخَتلَفُوا فيهِ ِمنَ احلَقِّ
بِإِذنِهِ وَاهللُ يهدِي مَن يشاءُ إلَي صِراطٍ مُستَقيمٍ﴾ (بقره)213/2 :
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 )2اعجاز قرآن از جنبههای مختلف بیانگر نزول آن از جانب خداوند بوده و به دلیل هدف
هدايت ،الزام ًا همه برداشتهای متفاوت از آن ،به دلیل منتهی نشدن به هدايتِ مورد نظر خداوند،
پذيرفتنی نیست.
 )3حدود قرآن عالوه بر ظاهر ،شامل بطون هفتگانه آن هم میشود که علم به آن ،تنها
اختصاص به خداوند و معصومین داشته و ارائه معانی مختلف از سوی غیر آنها ممنوع است.
 )4کسانی که بر متن خواندن قرآن به معنای گفتهشده اصرار دارند ،در پی تحمیل برداشتهای
دلخواه خود بر قرآن با توجیهاتی بهظاهر علمی هستند .برای درك کامل و صحیح مفاهیم قرآن
بايد تنها از راههای ارائه شده توسط خود قرآن و معصومین (ع) يا بهاصطالح دروندينی بهره
گرفت.
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