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  شناسي و تفسير قرآنشناسي و تفسير قرآن   نشانه نشانهدانشدانش

  

  نيا  عليرضا قائميدكتر

 )ع(عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم

  

  چكيده

در اين نوشتار ماهيت و كاركردهاي 
شناسي توضيح داده شده و نقش  نشانه

افرادي چون دو سوسور، ايزوتسو، پرس 
  . در آن بيان شده است
 در آثار  ريشهكه شناسي  دانش نشانه

 يونان، مانندِ افالطون دارد، به  سفهفال
عنوان يك دانش مستقل در قرن بيستم 
پديد آمد و از اين جهت مشابه بسياري 
از دانشها، مانندِ هرمنوتيك، 

   .، است...شناسي و  معرفت
اين دانش دگرگونيهاي عميقي در 

شناسي،  هاي گوناگون، مانندِ زبان زمينه
هاي گوناگون آن،  فلسفه و شاخه

العات ديني و تفسير متون مقدس و مط

اي  غيره، به وجود آورده و به زمينه
ناپذير در اين نوع مطالعات تبديل  اجتناب
  .شده است

دانش نشانه شناسي در تفسير قرآن 
نيز كاربردهايي دارد كه در اين مقاله 

و . شود ها و مثالهاي آن بيان مي نمونه
تأثيرنشانه شناسي در نظام معنايي، روش 

اسي و سازوكار تكثير معنايي قرآن شن
  .گردد بررسي مي

قرآن، نشانه شناسي،  :ها كليد واژه
  .زبان شناسي، تفسير، تأويل، هرمنوتيك

  مفهوم شناسي و پيشينة  

ترين  مباحث نشانه شناسي از مهم
مباحثي است كه در قرن بيستم شكل 

 انگليسي واژة  گرفت در زبان



13
8

 

 

 

ش
دان

انه
نش
 

 
آن
 قر
سير
 تف
ي و

اس
شن

   
�

Semiotics و در زبان فرانسوي 
semiologyبرند  كار مي  را درباره آن به .

» علم العالمات«عربها هم براي بيان آن 
ـ سيموتيكا ـ را استفاده » العالماتيان«يا 
  .كنند مي

 از يونان باستان semioticsواژة 
در آن دوره در علم . برجاي مانده است

پزشكي به تشخيص نشانه بيماريها 
 و شد معموالً علم نشانه شناسي گفته مي

  .رفت  به كار ميsemioticsواژة 
 به شكل semioticsاين واژة 

 براي semionاش به صورت  يوناني
هاي بيماري به كار  تشخيص نشانه

آگوستين قديس مسيحي . رفت مي
مشهور اين واژه را در قرون وسطي به 

هاي  آموزه«و كتابي با عنوان . كار برد
بحث اصلي . نوشت» دين مسيحي
ن كتاب اين بود كه آگوستين در اي
توانيم كتاب مقدس را تفسير  چگونه مي

كنيم؟ روش تفسير كتاب مقدس مورد 
آگوستين ديد براي بحث از . نظرش بود

اي جز بحث از  تفسير كتاب مقدس چاره
هاي كتاب مقدس و تنظيم و  نشانه
هايي در كتاب مقدس  بندي نشانه دسته
هايي كه به طور معمول در  نشانه. ندارد
اند،  هاي زباني روند نشانه ن به كار ميمتو

مباحث نشانه شناسي شبيه بحثهاي 
مسلمانان در الفاظ است كه به عنوان 

آگوستين آن . شود مقدمة منطق مطرح مي
را در كتابش مطرح كرد كه در كتابهاي 
.... ما با عنوان بحث داللتها، اقسام آنها و 

  آگوستين هم از همين. شود بحث مي
كرد و ثمره شان را در كتاب امور بحث 

مقدس نشان داد؛ با اين تفاوت كه او به 
ها  جاي بحث از داللت بحث سراغ نشانه

ها هستند كه  رفت و گفت اين نشانه
نشانه دال است و مدلولي . داللت دارند

  .دارد
وي به جاي اينكه داللت را تقسيم 

مباحث . ها را تقسيم كرد كند، نشانه
احث داللت در آگوستين پلي ميان مب

در علم نشانه شناسي جديد از . دين بود
شود و مباحث  ها بحث مي كاركرد نشانه

. شود داللت هم در پي آن مطرح مي
بزرگان و فالسفه و اصوليهاي ما در آغاز 

چرا علماي ما . اند از داللت بحث كرده
ابتدا داللت را و آنها ابتدا نشانه را 

  اند؟ انتخاب كرده
تني بر يك اصل روش اين انتخاب مب
دانشمندان جديد ديدند . شناختي است

ها سامان  اگر بحث را با توجه به نشانه
توانند از عهدة بحث بر  دهند، بهتر مي
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بيايند و مباحث را علمي تر بيان كنند، 
رسد هر دو مكمل  البته به نظر مي

  .يكديگرند

  شناسي در قرن بيستم نشانه

از هم  در قرن بيستم دو متفكّر، جدا 
ها پرداختند و اين  به بحث از نشانه

خبر از هم گسترش دادند و  مباحث را بي
شناسي در قرن  مبدأ پيدايش علم نشانه

  .بيستم شدند
 زبان شناس :»فرديناند دوسوسور«) 1

سوئيسي و پدر زبان شناسي كتابش به 
ترين  فارسي هم ترجمه شده و مهم

) شناسي هاي همگاني زبان درس(اثرش 
  .رجمه دارددو ت

ايزوتسو آن را در تفسير قرآن به كار 
گرفته و اساس كارش قرار داده و 
نتايجي را در تفسير قرآن به دست آورده 

  .شود است كه بعداً اشاره مي
خواست زبان شناسي  سوسور مي

جديد و يك مبنا و گرايش جديد در 
زبان شناسي به وجود آورد و زبان 
ح شناسي را به صورت يك دانش مطر

  .سازد
تا آن زمان تحقيقات زيادي در مورد 
زبان شناسي شده بود، ولي به عنوان 
دانشي قابل مقايسه با دانشهاي ديگر در 

خواست  سوسور مي. نيامده بود
هاي زباني را به عنوان مبناي زبان  نشانه

هاي زباني  شناسي قرار بدهد و از نشانه
بحث كند و از اين راه دانش جديدي را 

او در مقدمه كتابش . دهد سامان ب
  :گويد مي

دانش نشانه شناسي يعني «
دانشي كه از حيات اجتماعي 

كند، ولي  هاي زباني بحث مي نشانه
در زمان ما وجود ندارد، و حق 

  ».دارد كه وجود داشته باشد
 هم زمان :»چارلز ساندرس پرس«) 2

 بحث 60 و 50با سوسور در دهة 
يلسوف اين ف. شناسي را آغاز كرد نشانه

شناسي را  خواست نشانه آمريكايي نمي
به صورت يك علم در بياورد، بلكه 

خواست تحولي در فلسفة جديد  مي
غرب كه از زمان دكارت شروع شده و 
گسترش پيدا كرده بود و تا زمان ما ادامه 
دارد، به وجود بياورد، يعني تحولي در 

به اعتقاد پرس . فلسفه به وجود بياورد
لسفة غرب در دام آن اي كه ف مغلطه

ها  گرفتار شده اين بود كه بحث از نشانه
و مستقيم سراغ . را فراموش كرده بود

ها و سراغ انديشه رفت و  مدلول نشانه
  .اين كار را دكارت آغاز كرد
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دكارت با جملة مشهورش 
محور فلسفه را ) انديشم، پس هستم مي(

ها را به كلي  روي انديشه برد و نشانه
 در صورتي كه پرس اعتقاد كنار گذاشت،

ها  داشت تفكر حقيقي در دامن انديشه
خواهيد  گيرد و اگر شما مي صورت مي

بحث دقيق فلسفي داشته باشيد، بايد از 
ها بحث كنيد و ارتباط آنها را با  نشانه

اي كه پرس  برنامه. انديشه در نظر بگيريد
آغاز كرد، يك دانش حقيقي و معرفت 

خود اسمش را شناسي امروزي بود كه 
نشانه شناسي : گذاشت و گفت منطق 

بايد يك . همان منطق به معناي عام است
دانش عامي به وجود بيايد كه از ارتباط 

ها صحبت و بحث كند  ها با انديشه نشانه
و مركز عام معنا همان بحث معنا شناسي 

پرس و سوسور بحث نشانه . است
شناسي را هم زمان و در عصر جديد به 

وردند، ولي با يك بستر متفاوت؛ وجود آ
پرس در بستر مباحث فلسفي و معرفت 
شناسي و سوسور در بستر مباحث زبان 
شناسي، لذا نشانه شناسي پرس 

شناسي فلسفي نام و نشانه شناسي  نشانه
سوسور نشانه شناسي زبان شناختي نام 

اين دو نشانه شناسي مستقل از . گرفت
 هم به وجود آمدند و مباحث هر دو

متفاوت بودند و ارتباط چنداني با هم 
مكاتب بسياري به وجود آمدند . نداشتند

 اين  تا اين دو را تلفيق دهند، از جمله
ساختار گرايي و «مكاتب 

و » پساساختارگرايي فرانسوي
. است» شناسي جديد آمريكايي نشانه«

آخرين رويدادي كه در قرن بيستم 
» نشانه شناسي تفسيري«صورت گفت، 

گرفت كه فيلسوف ايتاليايي امبرتو نام 
اكو اين رويكرد را به وجود آورد و 
تصميم گرفت تمام رويكردهاي نشانه 
شناسي را با هم لحاظ كند و از آن  به 
صورت يك ديدگاه جامع در تفسير 
متون كمك بگيرد، لذا نام آن نشانه 

  .گذاشتند» نشانه تفسيري«شناسي را 
. اي دارد امبرتو اكو آثار بسيار گسترده

 نشانه شناسي و فلسفة يكي از آثار او

است كه به زبان ايتاليايي در پنج زبان 
فصل منتشر و بعد با تكمله در هفت 

  .فصل به انگليسي ترجمه شد
السيميا و «همين كتاب با عنوان 

و   به عربي ترجمه شد»فلسفة اللغة
خواننده در «كتاب ديگر اكو به نام 

القاري في «ان با عنو» روايت و داستان

 از كتابهاي مهم وي به زبان »الحكاية
سالها پيش رماني از اكو . عربي است
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به فارسي ترجمه شد كه » بنام گل رز«
اهداف نشانه شناختي در آن مطرح شده 

اكو . است، ولي جزء منابع مهم نيست
تفسير و تفسير «مجموعه مقاالتي به نام 

 و السيميائيات«دارد كه با عنوان » اضافي

 منتشر شده است كه دريدا »التفكيكيات
اكو در . مؤسس آن در هرمنوتيك است

اين كتاب تمايز افكار خودش با مكاتب 
  .كند ديگر نشانه شناسي را بيان مي

مباحث تطبيقي زبان شناسي و نشانه 
شناسي بسيار زيادي در مورد علوم قران 

محمد . و تفسير به زبان عربي وجود دارد
دينامية «ب دارد از جمله مفتاح چند كتا

 آن در مورد  كه در چند صفحه» النّص
نشانه شناسي بحث كرده و در مورد 

شناسي سوسور و گِرماس  بحثهاي نشانه
اين . نيز مطالبي را منتشر كرده است

كتاب در مغرب جايزة بين المللي كتاب 
  .سال را گرفت

  

محتواي دانش نشانه شناسي و تفاوت آن 

  :با هرمنوتيك

دانش نشانه : گفت  مي سوسوردو
شناسي از جهت محتوا يك دانش مطلق 

ها بحث و از داللتهاي  است كه از نشانه
هاي  كند و به نشانه  ها بحث مي نشانه

ها انواع  نشانه. زباني اختصاص ندارد
هاي زباني، غير  نشانه: زيادي دارند، مانند

هاي  زباني و شنيداري، ديداري، نشانه
عي، اما محور بحث بايد قراردادي و طبي

هاي زباني باشد، نشانه شناسي اگر  نشانه
خواهد به صورت علم جديد و جدا  مي

و به روز در آيد، بايد محور بحثهاي 
اين . هاي زباني قرار بدهد خود را نشانه

هاي زباني بيشترين كارآيي و  نشانه
بنابر اين علم نشانه . ويژگي را دارد

هاي  نشانهشناسي بايد الگويش را از 
  .زباني بگيرد

شناسي اين  به طور كلي تعريف نشانه
ها و داللت در  دانشي كه از نشانه: است

كند نشانه  مقام ارتباط بشري بحث مي
كند، از  اي بحث نمي شناسي از هر نشانه

آسمان و ستاره كه دليل بر وجود 
ولي از . كند خداست بحث نمي

كند كه در مقام  هايي بحث مي نشانه
مثالً من . روند باط به كار ميارت
خواهم با شما ارتباط زباني برقرار  مي

هاي زباني را به كار  كنم يك تعداد نشانه
ها در مقام ارتباط به  اين نشانه. گيرم مي

ها قرار دادي اند؛   نشانه:اوالً. اند كار رفته
 در مقام :ثانياً. نه طبيعي و غير قراردادي
حال . روند ارتباط بشري به كار مي
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ارتباط زباني باشد يا غير زباني، يعني 
. شما با مخاطب ارتباط برقرار كرديد

اي كه باشد و يك  حال با هر وسيله
  .ها را به كار گرفتيد تعداد از نشانه

ها و  بنابراين نشانه شناسي، نشانه
داللتهاي آنها را در مقام ارتباط مورد 

ترين تعبير  اين كلي. دهد بررسي قرار مي
  .علم نشانه شناسي استاز 

نشانه شناسي با علومي مانند 
نشانه . هرمنوتيك بسيار تفاوت دارد

شناسي بحثهايش روش شناختي است، 
كند كه با چه  يعني از اين بحث مي

ها را  اي از نشانه توان مجموعه روشي مي
فهميد آيا روشي وجود دارد يا خير، و  
اگر هست، چه روشي؟ بنابر اين با بحث 

ها و  ها و داللت، به روش نشانه هنشان
رسد، ولي  داللت و به بحث كلي تري مي
كند، اينكه  هرمنوتيك از فهم بحث مي

ها و  فهم چيست؟ آيا فهم ما از پيش فهم
هرمنوتيك . ها متأثر است پيش فرض

دهد، بلكه هرمنوتيك  روش به دست نمي
  .معاصر ضد و مخالف روش است

درست نيست كه كسي از تفسير 
رمنوتيكي قرآن سخن بگويد، زيرا ه

تفسير هرمنوتيكي . تفسير متناقض است
تفسير يك دانش . قرآن اصالً معنا ندارد

كند كه  درجه اول است و از آن بحث مي
قرآن را تفسير كنيد و مبتني بر وجود 
روش هست، اما هرمنوتيك معاصر بر 
نبود روش مبتني است و ضد روش 

  .باشد مي
اند ، ولي تعبير  قضاين دو با هم متنا

شناسي قرآن دقيق و بهتر  تفسير نشانه
  .دهد است يعني روش به دست مي

يكي از مشكالت نوشتن تفسير 
اين است كه در دام نسبي  هرمنوتيكي
افتيم، چون يكي از مشكالت  گرايي مي

هرمنوتيك معاصر نسبي گرايي است، 
ولي نشانه شناسي، نسبي گرايي نيست، 

دهد كه چگونه يك  بلكه روش عيني مي
متن را به روش عملي بفهميم و اين 
بخش متن را با بخش ديگر و با 

  .هاي ديگر چگونه لحاظ كنيم نشانه
نشانه شناسي عالوه : نكته ديگر اينكه
تواند يك  دهد، مي بر اينكه روش مي
وقتي شما يك . نظام معنايي هم بدهد
كنيد، اين متن  متن را مطالعه مي

  .اني استاي از مع مجموعه
آيا در ميان اين مجموعه از معاني، 
نظم و ترتيب خاصي هست يا نه؟ نشانه 

كند كه وقتي يك متن  شناسي كمك مي
كنيد، يك نظام معنايي را  را تفسير مي
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اي دارد  بيابيد كه اين اهميت فوق العاده
و مفسران در طول تاريخ قرآن را به 

اند و  شكلهاي گوناگوني تفسير كرده
اند، اما از  اي را انجام داده ارزندهكارهاي 

اند كه كل قرآن  اين نگاه كمتر وارد شده
را به صورت يك نظام و منظومه معنايي 

مالحظه . ببينند و ارتباط آن را بفهمند
اين نظام از امتيازات عصر جديد است و 
. بيند نشانه شناسي متن را يك نظام مي

نگاه نظام دار دارد و به صورت 
بيند كه ميان اجزاء تناسب   مياي مجموعه

و در فهم تأثير و تأثري هست و اين هم 
خيلي مهم است؛ البته اين مطلب در 
كتابهاي تفسيري ما نيز هست، ولي به 

  .اين صورت برجسته نشده است

  تفاوت زبان شناسي با نشانه شناسي

تفاوت ديدگاه وجود دارد و بعضي 
يكي ديدگاه سوسور . از آنها اشاره شد

ت كه در واقع نشانه شناسي با زبان اس
شناسي به يك معنا عام و خاص مطلق 
هستند، با اين تفاوت كه مباحث نشانه 
شناسي از طريق مباحث زبان شناسي 

كند و در واقع مباحث  سامان پيدا مي
زبان شناسي مدخل است براي ورود به 

  .شناسي مباحث نشانه

يكي از تحليلها در مورد نشانه 
يزوتسو ژاپني است كه از شناسي از ا

  .سوسور گرفته است
ايزوتسو راجع به مباحث قرآني دو 
كتاب دارد و اولين كسي است كه 
مباحث واژه شناسي جديد را در 
معناشناسي و تفسير قرآن به كار گرفت 

مفاهيم «. 2» خدا و انسان در قرآن«. 1
كه هر دو به فارسي » اخالقي در قرآن
 كتاب در تفاوت دو. ترجمه شده است

اين ست كه در كتاب اول مباني زبان 
شناسي سوسور را در فهم  شناسي و نشانه

  .معناشناسي قرآن مطرح كرده است
خواهيم معاني قرآن را بفهميم  اگر مي

در اين باره روش به . بايد چكار بكنيم
كتاب دوم تطبيقي از آن . دهد دست مي

مباني در مفاهيم اخالقي و ديني قرآن 
واقع اثر اول كلي است و در . است

دهد و اثر دوم تطبيقي است و  روش مي
در مورد حوزه مفاهيم اخالقي قرآن 

در كتاب . گيرد همان روش را به كار مي
خواهم كاري انجام  مي: گويد دوم مي

هاي قرآن  بدهم كه خود مفاهيم و واژه
هاي اخالقي  با شما صحبت كند و واژه

حبت قرآن زبان باز كنند و با شما ص
و بينيد اخالق در قرآن چيست؟ . كنند
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خواهيد نظام اخالقي در  وقتي شما مي
قرآن را پيدا كنيد، قرآن چگونه با شما 

وي همان روشهايي را . كند صحبت مي
گيرد كه در كتاب اول مورد  به كار مي

كتاب اول ـ بيشتر . بحث قرار داده است
 را بسط داده و  اش روش در مقدمه

با اين نكته آغاز كرده كه توضيح داده ـ 
قرآن يك انقالب در جهان بيني عرب 
به وجود آورد و جهان بيني اعراب 

چگونه قرآن جهان . جاهلي را تغيير داد
يعني . بيني عرب جاهلي را تغيير داد

پيدايش نظام معنايي جديد معلول نظام 
اي از  معنايي جديد است، يعني مجموعه
اين .  دادنظام معنايي جديد را به عربها

مجموعه نظام معنايي جديد را از كجا 
هاي جديدي ساخت  آورد؟ آيا قرآن واژه
اي داشتند و با آنها معاني  كه معاني تازه

قرآن . جهان بيني نو را طراحي كرد؟ نه
هاي كهن، معاني  بر تن همان واژه

جديدي را پوشاند و از اين راه جهان 
انقالب . بيني جديد را به وجود آورد

آن در اصل يك انقالب معناشناختي قر
ها و مواد اوليه  بود و براي اين كار واژه

موجود را گرفت و معاني جديدي به 
آنها پوشاند و از اينجا انقالب در جهان 

در واقع به ارتباط . بيني عرب داخل شد

كند،  جهان بيني و معنا شناسي اشاره مي
. يعني جهان بيني زاييده معناشناسي است

ل مهمي است و جهان بيني اين اص
قرآني يك جهان بيني زبان شناختي 

خواهيد جهان بيني  شما اگر مي. است
قرآن را بفهميد بايد زبان قرآن را تحليل 

  .كنيد
معنا شناسي قرآن را چگونه سامان 
بدهيم؟ بايد سراغ نشانه شناسي سوسور 

  .برويم
ايزتسو اصلهاي سوسور را با جرح و 

سوسور در اصل . دگير تعديل به كار مي
زبان يك حركت تاريخي : گفت اول مي

شود  است و يك نگاه تاريخي به آن مي
توان به آن  كرد و نگاه همزماني مي
شود به آن  انداخت و نگاه مقطعي مي

زبان عرب : گويد ايزوتسو هم مي. كرد
جاهلي، قبل از قرآن بود و دگرگونيهاي 

وقتي به زمان و زبان . بسياري داشت
رسيم مقطع جديدي آغاز  ميقرآن 
شود، كه با مقاطع قبلي به طور كامل  مي

تفاوت دارد و يك نظام جديدي در 
اين مقطع . شود درون زبان عربي پيدا مي
نگاه همزماني به . را بايد بررسي كرد

شما اگر . زبان عربي بايد پيدا كرد
خواهيد زبان قرآن را تحليل كنيد،   مي
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 اسالم بايد زبان عربي را در مقطع صدر
تحليل كنيد و ببينيد قرآن چه 
دگرگونيهايي در اين مقطع به وجود 

و شما هنگام . اين مهم است. آورده است
تحليل بايد اصل ديگر را در نظر بگيريد 
. كه قرآن يك نظام معنايي جديدي است

هاي قرآن از بيرون مشخص  معاني واژه
اند، بلكه در درون خود قرآن  نشده

مثالً معناي يك . دشون مشخص مي
هاي  اي در تقابل و همنشيني با واژه واژه

ديگر در قرآن بايد كشف شود، مثالً واژه 
هايي همنشين است و  صراط با چه واژه
هايي مي شود، در آيه  جانشين چه كلمه

فاعبدوني هذا » «اهدنا الصراط المستقيم«
صراط با هدايت » صراط مستقيم

ر صراط در آيه ديگ. همنشين شده است 
با عبادت همنشين شده است، يعني 
صراط مستقيم به معناي عباد است و اگر 

خواهي صراط مستقيم را پيدا كني،  مي
با توجه به روابط . مرا عبادت كن

توانيد معاني  همنشيني و جانشيني مي
ترين واژه  مهم. هاي قرآني را بيابيد  واژه

در زبان عرب جاهلي به ) اهللا(قرآني 
ترين معبود بود، ولي در نظام معناي باال

معبود (معنايي قرآن معناي جديدي 
هاي  اين واژة اهللا با واژه. يافت) يگانه

خواهيد  ديگر در ارتباط است و اگر ب
معناي رسول را پيدا كنيد، بايد معناي اهللا 
و ارتباطي كه در نظام معنايي جانشيني و 

  .هم نشيني قرآن هست را بيابيد

  :ها كاركرد نشانه

 را انجام اي ويژهها عمل  نشانه
هايي براي مدلوالت خاص دهند و داّل مي

امروز اين عمل را معموالً با . هستند
بودن يا  نشانه اصطالح فرايند

   نشان»Semiosis«يا » نشانگي فرايند«
ها وقتي نشانة چيزي قرار  نشانه. دهند مي
. كنند  را طي مييگيرند، فرايند مي
دانشي است ) semiotics(شناسي  نشانه

نشان و .كند كه اين فرايند را بررسي مي
ها اين فرايند را  دهد چگونه نشانه مي
گذاري چگونه صورت   نشانهو پيمايند  مي
كه كند  مي همچنين بررسي .پذيرد مي

دهد و چه  خواني چگونه رخ مي نشانه 
  .پيمايدفرايندي را 

توانيم اين نكته را به   بنابراين مي
شناسي،  بيفزاييم كه نشانه دشدهمطالب يا
 داللت چگونگيا با مدلولها و هرابطه داّل

بردن از   پيچگونگيآنها بر مدلولها و 
  .كند ا را بررسي ميهمدلولها به آن
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  :ها در قرآن نشانه

 هاي زباني نشانههر متن از تعدادي 
 است چنينقرآن هم  .تشكيل شده است

خداوند متني با اين ويژگي به حضرت و 
 مفسران . فرستاده است)ص(پيامبر

براي فهم اين متن فعاليتهاي بسياري را 
ها بر  اين نشانه. دهند  انجام ميآسماني
 خداوند.  داللت دارداي ويژهمعاني 
 معاني قرار ايها را عالمتهايي بر نشانه
 encoding)(» گذاري عالمت « وداد
ان به بررسي مفسراي از فعاليتهاي  دسته

 چگونگيبردن به   و پيها اين نشانه
شود؛ به عبارت  داللت آنها مربوط مي
 بررسي تفسيرديگر نخستين كار در 

تر   به تعبير دقيقوداللت اين نشانه 
  .است )(decoding»خواني عالمت«

خواني، گشودن داللتهاي   عالمت
  . استي نصها نشانه

نخستين فعاليت عالمان ديني، نشانه 
كم  تشناختي است و معرفت ديني دس

در يك سطح، محصول تحليلهاي نشانه 
خواني نصوص   عالمت.شناختي است

ديني چيزي جز انجام دادن بررسيهاي 
. نشانه شناختي در نصوص ديني نيست

شناسي، تحقيقات  تحليلهاي ادبي و لغت
بالغي و معاني بياني در آيات و روايات، 

است   شناختي درمجموع كارهايي نشانه
 ولي ،ردودر اين سطح قراردا

شناسي نصوص ديني نامي براي  نشانه
هاي گوناگون  اي از فعاليت مجموعه
در اين مجموعه كارهاي بسياري است و 
آنها اشاره  گنجد كه به برخي از مي
  .كنيم مي

  معنا شناسي و كاربرد شناسي

دو كار عمده كه در اين سطح انجام 
گيرد، معناشناسي وكاربردشناسي  مي
بداند  اين است كه گاه عالم درپي. است
ها و جمالت نصوص ديني چه  نشانه

كند  از اين بحث مي  معنايي دارند و گاه
ها و جمالت مورد   از نشانهخداوندكه 

، چه معنايي را اراده ويژهنظر در سياق 
يد « براي مثال در مورد آيه .كرده است

دِيِهمقَ أَيمعناي ) 10/فتح(» اللَّهِ فَو
 جسماني است، اما دست» يد«استعمالي 

اراده جدي و مورد نظر خدا ممكن است 
 اين دو با هم تفاوت .باشد» قدرت«
 دو نصي در هاي   معناي نشانه.دندار

گاه معناي : شود مي سطح گوناگون مطرح 
ها فارغ از سياق و بدون ارتباط با  آن
گردد؛ يعني از اين  هي مطرح ميلا قصد

، شود كه در درون نظام زبان بحث مي
اين نشانه يا تركيب خاص چه معنايي 
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در سطح ديگري اين مسئله  گاه  ودارد
كه آيا در اين سياق ، اينشود  مطرح مي
قصدكرده  ، شارع مقدس اين معنا راويژه

  .است يا نه
در علم اصول نيز به تفاوت اين 

وقتي . دوسطح اشاره شده است
آورد،  اي كالمي را به زبان مي گوينده

 جدي  طور  ي آن را بهممكن است معنا
اراده كرده باشد يا اراده جدي او چيز 

 نمونه از باب شوخي  ديگري باشد؛ براي
آن را گفته باشد در هر كالمي اين امكان 
 كندهست كه گوينده مدلول آن را اراده 
وقتي . يا مراد ديگري داشته باشد

تو چقدر «: گويد اي به شوخي مي گوينده
ل آن را قصد مدلو» !آدم دانايي هستي

كند و قصدش استهزا است؛ ولي  نمي
بازممكن است همين مدلول را واقعاً 

اش به آن   يعني اراده جدي،قصد كند
 درصورت اول هااصولي. گيرد تعلق
گويند گوينده الفاظ را در معنا  مي

 استعمال كرده و اراده استعمالي وجود
جدي دركار نيست؛   اما اراده ،دارد

د استعمالي و مراد جدي درنتيجه ميان مرا
 ولي در صورت دوم ،دارد فاصله وجود

الفاظ را در معناي مورد نظر استعمال 
اش هم به آن تعلق  كرده و اراده جدي

گرفته است و اين دو اراده بر هم منطبق 
الشهيد الصدر، دروس في علم . (ند ا شده

  ). ص95 ـ 92االصول، 
جدي  استعمالي و اراده  تفكيك اراده 

هاي زباني  تفاوت دو سطح نشانهبه 
ها  گاه ما از معناي نشانه. شود مربوط مي

و جمالت زباني بدون توجه به عوامل 
خارجي از قبيل سياق و قصد گوينده 

 درپي اين هستيم كه تنهاكنيم و  نظر مي
ها يا جمالت در نظام زبان چه  نشانه

 گاه آنها را  ودنباش د داشتهنتوان معنايي مي
 و ويژه با سياق، بافت در ارتباط
 اين هامروز. يمگير اش درنظرمي گوينده

خة متفاوت را به خود دو سطح، دو شا
 و »شناسي كه معنا«اند  اختصاص داده

. شوند ناميده مي »شناسي كاربرد«
 در سطح اول (Semantics)معناشناسي 
 در سطح (Pragmatics)شناسي  و كاربرد

 هر دو شاخه به  وكند دوم كار مي
 ولي دوتفاوت ،پردازد ررسي معنا ميب

  .عمده ميان اين دو شاخه وجود دارد
معناشناسي به سطح اراده  )1
استعمالي و كاربردشناسي به سطح اراده  
شود؛ معناشناسي با  جدي مربوط مي 

  ها در نظام امر سروكار دارد كه نشانه اين
زبان، بدون نظر به بافت، سياق و قصد 
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د داشته نتوان يگوينده، چه معنايي م
شناسي از اين بحث  د؛ اما كاربردنباش
 در بافت و ويژههاي  كند كه نشانه مي

اي  به گوينده  سياق خاص و نسبت
  .دنخاص چه معنايي دار

شناسي  معناي مورد بحث در معنا) 2
آيد كه به دو  اي درمي به صورت رابطه

اي  طرف نيازمند است؛ يعني معنا رابطه
 (diadic relation)قائم به دو طرف 

كاربردشناسي، معنا سه   ولي در،است
اي قائم به سه  خواهد و رابطه طرف مي
. است) triadic relation(طرف 
نمونه، در معناشناسي از اين بحث  براي
) ب(به معناي )الف(شود كه جمله   مي

است؛ معنا دراين زمينه به صورت 
شود ، اما  مي  اي ميان الف و ب بيان رابطه
) الف(گوييم جمله  كاربردشناسي ميدر 
) ب(به معناي ) ج(گوينده  به  نسبت
اي ميان   معنا به صورت رابطهپس. است

  .الف و ب و ج بيان مي شود
تحليل   شناسي متن، يعني   نشانه

 لهايهاي متن و مدلو روابط ميان نشانه
 در سطوح مختلفي انجام  آنها كه
ي متن ها پذيرد؛ خواننده نه تنها نشانه مي

را دررابطه با مدلولهايشان بررسي 
شناختي و  كند، كاري معنا مي

دهد؛ او  كاربردشناختي نيز انجام مي
هاي متن را در سطح  نخست معناي نشانه
  به كند، سپس  وجو مي  نظام زبان جست

دنبال تعيين قصدگوينده و ارتباط آنها با 
عالم دين . آيد بافتهاي خاص متن برمي

او . دهد ليتها را انجام مي همين فعانيز
بيند،  ديني مي را كه در نصوص هايي  نشانه

ها با  دهد و روابط آن مورد بحث قرارمي
كند  مي يكديگر و مدلوالتشان را بررسي

را و قواعد معناشناختي و كاربردشناختي 
  .گيرد تا معاني آنها را دريابد  به كارمي

  هاي ظاهر و بيان متن اليه

بردشناسي معناشناسي و كار
هايي كه آشكارا درنص مشاهده  نشانه
شود، راهي براي ورود به عالمي   مي
 نه بيرون آمدن ازفضايي ؛پايان است بي

از اين . محدود و خاتمه دادن به تالش
، مفسرترين وظيفة  مهمرو 
به محتوا  )actualization(بخشي فعليت

هر متني پيچيدگي . و مضمون نص است
 به از برگشت اين پيچيدگي بيش دارد و
هايش مربوط   به ناگفته،هاي متن گفته
از متن در اي  گستردهبخش . شود  مي

كند و   سطح اظهار بروز نميوظاهر، 
ا  خواننده بايد اين بخش ر. ماند پنهان مي

ـ ـ  هست ــ كه به صورت بالقوه در متن 



14
9

 

 

 

قر
ه 
جل

م
آ

و 
ن 

لم
ع

  /
  

ره
ما
ش

ل
 او

  /
 

ن 
تا
س
زم

13
86

   
�  

بخشي  فعليت . صورت بالفعل درآورد به
معنا است كه  وا بدينبه مضمون و محت

 متن را آشكار يخواننده بخش ناپيدا
متن از اين نظر به مشاركت . سازد

 آگاهانه و همدلي مومنانة خواننده نياز
اش را  دارد تا استعدادهاي نهفته

هاي  اين استعدادها و بخش. آشكاركند
هايي  فضاهاي خالي يا خألبهبالقوه 
 كه بايد پرشوند و خواننده مانند مي
را پر  هاي متن آنها يدبراساس گفتهبا 

  .)Caesar,1999:121.(كند
متني  هيچ شناختي از لحاظ نشانه 
تواند تمام استعدادهايش را يكجا  نمي

اي  متن ويژگي دوگانه. مكشوف سازد
را بالفعل   دارد؛ بخشي از استعدادهايش

و دهد  در معرض ديد خواننده قرارمي
قي را ؛ حقايسازد ميديگر را پنهان  بخشي
 ديگر را براي  حقايقي و گويد مي  فاش

 سازوكارمتن، . دارد مي اهلش پنهان 
امر مجال  اظهار و اخفا دارد و همين

. گشايد  براي تفسيرمتن مياي گسترده
 اي نيازدارد تا سطح ناپيدا متن به خواننده
 به ورودخواننده براي . كند را آشكار

عالم متن، به متن محتاج است و متن 
هاي پنهان  ناگفتهآشكار سازي ي برا

متون گوناگون از . خواننده است مشتاق

 اظهار و اخفا تفاوت سازوكارلحاظ 
د؛ برخي از آنها حداكثر اظهار ندار

  نمونه متون  وحداقل اخفا را دارند، براي
ند؛ و از زبان مصنوعي ا گونه علمي اين

كنند تا اظهار را به  بسيار استفاده مي
برخي متون  درمقابل،. حداكثر رسانند
نسبت اخفاي بيشتري به ادبي و شعري 

  .دارند

شناسي و نقش آنها  كاركردهاي نشانه

  در تفسير قرآن

شناسي سه كار عمده انجام  نشانه
  .دهد مي

 اين :شناسي براي فهم متون روش) 1
دانش از روش تحليل ارتباط و روش 

يابي به اطالعات و معنا بحث  دست
شناسي  رو در ذيل روشكند و از اين  مي
  .گنجد مي

از اين رو : دار به معنا نگاه نظام) 2
شناسي نظام و  توانيم بگوييم نشانه مي

  .كند دستگاه معنا در ارتباط را بررسي مي
روشن سازي ساز و كار تكثير معنا ) 3

خالصه آن كه جان  :اي در يك نظام نشانه
شناسي  بحث از روش و نظام معنا  نشانه
  .است

شناسي براي  باال اهميت نشانهسخن 
قرآن محصولِ . دهد نشان ميرا مفسر 
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 اين طي  وارتباط خدا با بشر است
ارتباط اطالعاتي در دست بشر قرار 

 اين متن مقدس معاني .گرفته است
 مفسر به دنبال كشف اين  وبسياري دارد

در نتيجه، . اطالعات و معاني است
شناسي از  سه جهت براي مفسر  نشانه
 در تنقيح روش تفسير به او ؛هميت داردا

كند، در كشف نظام معنايي  ميكمك 
 تكثير معنايي  سازوكار واستقرآن مفيد 

  .دهد ميقرآن را نشان 
تفسير :  شناسي تفسير  روش.الف

اگرچه در . طلبد روش خاصِ خود را مي
طول تاريخ مفسران بزرگ قرآن از 
روشهاي تفسيري گوناگون سخن 

مباني و روشهاي : به.ك.ر(، اند گفته
تفسير قرآن، عميد زنجاني، منطق تفسير 

؛ روشها و گرايشهاي تفسيري ، )2(قرآن 
 ولي )،...محمد علي رضائي اصفهاني و 

روش تفسير هنوز صورت علمي و 
 آنها دامنه و  ومند پيدا نكرده است نظام

اند و  جزئيات آن را دقيقاً روشن نكرده
از اين . اند هكمتر در نتايج آن بحث كرد

 ارتباط روشهاي تفسيري با  بهگذشته
شناسيهاي منقح  دانشهاي جديد و روش

شناسي  نشانه.  استتوجه نشدهامروزي 
 روشهاي واز دانشهاي مهم  است 

 را در بررسي و تفسير متون به اي ويژه
 .دهد دست مي

 بر ويژهنظام :  نظام معنايي قرآن.ب
يگر،  به عبارت د،معاني قرآن حاكم است

ها و آيات قرآن ارتباط و نظم  معاني واژه
مفسر بايد به اين نظام . اي دارند ويژه

 نسبت يتوجه كند و كشف آن نگرش و
نظام معنايي . سازد تر مي عميقرا قرآن به 

متن » بندي معنايي استخوان«توانيم  را مي
بنابر اين دو مفسر را با هم . بدانيم

آيات مقايسه كنيد كه يكي جزء به جزء 
بندي  كند و به استخوان را تفسير مي

معنايي نص توجه ندارد، و ديگري به 
پيدا . استخوان بندي معنايي توجه دارد

است كه توجه به اين چارچوب ديد 
تواند  دهد و مي تري به مفسر مي عميق

 معنايي ميان آيات و  ارتباط پيچيده
  .ها را كشف كند واژه

تكثير : ن سازوكار تكثير معنايي قرآ.ج
 دارد و اي سازوكار ويژهمعنايي قرآن 

 معاني و كاربردهاي جديد از آن  استنباط
هاي معرفتي  و ارتباط ميان آن و زمينه

. اي دارد  ويژهسازوكار ،گوناگون
 را سازوكارتواند اين  شناسي مي نشانه

اين قبيل مطرح از پرسشهايي . نشان دهد
ادعاي فلسفي يا يك چگونه  شوند مي
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 با قرآن ارتباط پيدا ...وري علمي و تئ
از  كند و چگونه دانشمندان اسالمي مي

آيات نتايج فلسفي و كالمي و غيره به 
آورند؟ پيدا است كه اين قبيل  دست مي
اما هنوز . ها مكانيسم خاصي دارد استنباط

ي آن صورت  بحث جامعي در باره
  .نگرفته است

ترين وظيفة  مهمهمانطور كه گذشت 
به  )actualization(بخشي  فعليتعالم،

از   متني  هيچ محتوا و مضمون نص است
تواند تمام  شناختي نمي لحاظ نشانه

متن . استعدادهايش را يكجا مكشوف سازد
اي دارد؛ از سويي، بخشي از  ويژگي دوگانه
را بالفعل در معرض ديد  استعدادهايش

،  دهد و از سوي ديگر خواننده قرارمي
  . است ها را پنهان كرده نديگر از آ بخشي

مكانيسم اظهار و اخفا در 
پايان را براي  ديني، جهاني بي نصوص

آوردكه با ورود به آن در  مفسر فراهم مي
رسد و همواره  اي به پايان نمي هيچ نقطه
نشيند؛  اي را به نظاره مي هاي تازه ديدني

اي جديد  در هر قرائتي به منطقه
وارد اي نو  عرصه گذارد و در پامي
برد كه به نقطه  شود؛ هرجا گمان مي مي

پايان رسيده است، با نقطه آغاز جديدي 
شود و هرجا كه ازحركت  رو مي روبه
 ايستد، حركت جديدي آغاز بازمي

هرچند نص در ظاهر بسيار  شود مي
رسد، ولي هزاران  محدود به نظرمي
  .سخن ناگفته دارد

  جهان آفريني در پرتو قرآن

 عالمان دين انجام فعاليت ديگري كه
همگام با . آفريني است دهند، جهان مي

بخشي به محتوا و مضمون  فعليت
ديني، موجودات و   نصوص
هايي در نصوص ظاهر  شخصيت

خواننده به هنگام برخورد با . شوند مي
ها، جهان  اين موجودات و شخصيت

را فرض  )possible world(ممكني 
ها  كندكه اين موجودات و شخصيت مي
او هرقدركه در متن . گيرد  در برميرا

ها و نيز روابط  رود و با هويت پيش مي
شود، ساكنان و  رو مي جديدي روبه

جهان فرض  روابط جديدي در اين
گيرد؛ اما چرا اين جهان، جهاني  مي

بالفعل است؟ خواننده در گام  ممكن و نه
كند كه اشيا و  نخست جهاني تصويرمي

ند و هاي نصي درون آن ساكن هويت
. سنجد ها را با جهان واقعي مي سپس آن

كامالً امكانپذير است كه او در ادامه به 
اين نتيجه برسد كه اين جهان ممكن با 

كند و باز ممكن  جهان واقعي تطبيق مي
. اي را بيابد است ميان اين دو فاصله
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كه خواننده يا مفسر،  خالصه آن
هايي را كه در نص  ها و هويت شخصيت

در داخل جهان ممكني قرار يابد،  مي
دهد و براساس اطالعاتي كه از نص  مي

جهان و  آورد، موقتاً ميان اين به دست مي
.  كند  اش اينهماني برقرارمي جهان تجربه

اگر از سر اتفاق، او به هنگام عالمت 
خواني و رمزگشايي به تفاوت يا 
مغايرتي ميان اين جهان و جهان مورد 

 برخورد كند، اش يا جهان واقعي تجربه
اين اينهماني را به حالت تعليق 

كه اطالعات معنايي  آورد وتا زماني درمي
دست آورد و بخش  بيشتري از نص به

فعليت درآورد، در  بيشتري از نص را به
  .)Eco,1979:17.(نشيند   انتظار مي
شناختي   نيز فعاليتي نشانه فعاليت اين

  است؛ زيرا مقصود از آن، تعيين
هاي موجود در   نشانههايمدلول

هاي مورد  آيا نشانه. ديني است نصوص
نظر بر موجودات عيني داللت دارد يا 

ه ديگري از وجود نوگنه؟ بايد براي آنها 
ها با   نشانههايمدلول  تعيين. شويم قايل

. پذيراست ساختن جهاني ممكن امكان
مباحثي كه مفسران قرآن در زمينة وجود 

 مطرح …بهشت، جهنم، جن، شيطان و
اند، از سنخ اين نوع فعاليتها است،  كرده

اند كه آيا  نمونه مفسران بحث كرده براي
كه قرآن توصيف  گونه آدم آن حضرت

عالمي قبل از هبوط ـ كند در بهشت  مي
كرد؟ آيا زبان قرآن  زندگي ميـ به زمين 
كوشد  مورد عيني است و مي  در اين
كند   توصيف راجهان خارج از حقيقتي 

   نه؟يا
گاه خواننده يا مفسر افشاي معنايي 

)semantic disclosure (دهد  انجام مي
شناختي ديگري  و اين هم فعاليت نشانه

كه او با نشانة خاصي در  هنگامي. است
 داند كدام شود، هنوز نمي رو مي نص روبه

يك از ويژگيهاي آن نشانه را فعال كند 
قرائتهاي . يابد نتايج تازه دست  تا به
دي نص و تأمل در بخشهاي ديگر بع
تواند مشخص سازد كه  تدريج مي  به متن
فعال و      از اين ويژگيها بايد  يك كدام

نمونه وقتي خواننده با   براي.برجسته شود
موجوداتي به اسم مالئكه در سورة بقره 

برد كه اين موجودات  مي شود، پي آشنا مي
توانند با  از سنخ بشر نيستند؛ ولي مي

وگو كنند و   ران ارتباط برقرار و گفتديگ
  .اند گفته آنها با خدا سخن

وإِذْ قَالَ ربك ِلْلمالَِئكَةِ إِنِّي جاِعلٌ ِفي «
 ْفسِدنْ يا ملُ ِفيهعضِ َخِليفَةً قَالُوا أتَجاألَر

اءمالد ِفكسيا واما )3/بقره (»ِفيه 
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پرسشهاي بسياري براي خواننده هنوز 
آيا اين موجودات : ، مانندح استمطر
توانند به صورت بشر در آيند؟ آيا  مي

پاسخ برخي ...  آنها مرد و زن دارند؟ و
از اين پرسشها با قرائت ديگر بخشهاي 

  .شود قرآن روشن مي
تمام اين ويژگيها در ذهن خواننده 
حضور ندارد، بلكه به معناي دقيق كلمه، 

ن اي. المعارف است ةبخشي از يك داير
ديگر از راه جامعه   ويژگيها و چيزهاي

اين . اند المعارف انبارشده ةدر اين داير
اي  شناختي، زمينه المعارف معنا ةداير

خواننده  و آورد براي فهم نص فراهم مي
ويژگيهاي مورد نياز را از اين 

المعارف انتخاب و آنها را فعال  ةداير
ديگر افشاي معنايي  عبارت كند، به مي

او ويژگيهاي غير ظاهر را . دهد يانجام م
افشاي معنايي . سازد آشكار و فعال مي

از  نقشي دوگانه دارد؛ خواننده برخي
ويژگيها را كه با نص مرتبط به 

سازد و برخي   برجسته مي،رسد نظرمي
رسد،  نظر مي  ديگر را كه غير مرتبط به

گذارد؛ البته عناصري از اين  كنارمي
شود،  مي  ذاشتهالمعارف كه كنار گ ةداير

به گونه شود، بلكه  كامالً حذف نمي
شود وممكن   كنار گذاشته ميموقت

است در قرائت بخشهاي ديگر متن، 
. آنها برجسته شوند برخي ديگر از

)Eco,1979:23(.  

منطق فهم نصوص ديني و رابطه آن با 

  منطق قياس فرضي

 فهم نصوص ديني مانند فهم هر متني،
-problem (هئل فرايند حل مسداراي

solving ( است و از منطق خاصي پيروي
اي براي فهم  مرحله هر مفسر در. كند مي 

شناختي و  هايي  معنا  فرضيه،معناي نص
كاربردشناختي را براساس شواهد موجود 

كشد و آنها را به محك آزمون  مي پيش
بلند  ها از آزمون سر اگر اين فرضيه. زند مي

ي ديگري ها  بيرون نيايد، سراغ فرضيه
رود و اين حركت دوري ـ ميان شواهد  مي
هاي  شناختي و كاربردشناختي و فرضيه معنا

كه به   دهد    ادامه ميييجا مربوطه ـ را تا 
. دبيا  از نص دستپذيرفتنيفهمي 

)leech,1983:41(.  
ها برپاية اطالعات زباني و  اين فرضيه

 …متني و اطالعات بافتي و  درون
كند  مفسر كمك ميشود و به  مي مطرح

به تدريج  لوازم معنايي و كاربردي را به
منطق فهم از منطق . دست آورد

كند و تابع منطق  ارسطويي پيروي نمي
 توضيحشناسان براي  نشانه. خاصي است
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) abduction(منطق فهم از قياس فرضي 
سه  Peierce پرس . جويند رس سود ميِپ

 ؛كند نوع استدالل را از هم تفكيك مي
قياس و . س، استقرا و قياس فرضيقيا

استقرا در منطق ارسطويي تعريف شده 
است؛ اما در اين منطق توجهي به قياس 

به معناي (در قياس . فرضي نشده است
از يك قاعده و موردي خاص ) ارسطويي
نمونه    براي.يابيم اي دست مي به نتيجه

دانيم همة لوبياهاي داخل اين كيف  مي
ن لوبياهايي كه بر و اي) قاعده(سفيدند 

 از اين كيف ،است روي زمين ريخته 
نتيجه پس ، )مورد خاص(است  ريخته 

 به :»اين لوبياها سفيدند « كهمي گيريم
عبارت ديگرصورت استدالل در قياس 

  :به ترتيب ذيل است
همه لوبياهاي داخل اين  : اولمقدمه

  .)قاعده(كيف سفيدند 
اين لوبياها كه برروي  : دوممقدمه

مورد (اند  اند، از كيف ريخته ين ريختهزم
  .)خاص

  .)نتيجه(اين لوبياها نيز سفيدند
در استقراي ارسطويي از موردي 

اي را به دست  خاص و نتيجه، قاعده
آوريم؛ يعني صورت استدالل به  مي

  :ترتيب ذيل است

اين لوبياها كه بر روي  : اولمقدمه
مورد (است   ، از كيف ريخته زمين ريخته

  .)خاص
  .)نتيجه(اين لوبياها سفيدند : دوممقدمه

 همه لوبياهاي داخل اين كيف سفيدند
  .)قاعده(

استدالل از نوع ديگري پرس به نظر 
 .آن  كه كارآيي بيشتري دارد وهست

در . است) abduction(قياس فرضي 
اين نوع استدالل از يك قاعده و نتيجه، 

 را به دست مي آوريم ويژهموردي 
)Deledalle,200:4(،يعني :  

همة لوبياهاي داخل اين  : اولمقدمه
  .)قاعده(كيف سفيدند 

  .)نتيجه(اين لوبياها سفيدند : دوممقدمه
اين لوبياها از داخل اين كيف 

  .)موردي خاص(اند ريخته
به عبارت ديگر، در قياس فرضي، 

اي را براي تبيين موردي خاص  فرضيه
قياس فرضي يك فرايند . كشيم پيش مي

ها  كمك آن فرضيه ست كه بهاستنتاجي ا
اي كه  در اين فرايند قاعده. گيرد شكل مي
را تبيين ) يا موردي خاص(واقعيتي 

 از اين رو ،شود پردازي مي كند، فرضيه مي
دادن   قياس فرضي فرايند تشكيل

 به نظر پرس، .هاي تبييني است فرضيه
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اي جديد را  تنها عمليات منطقي كه ايده
 بر ؛رضي استدهد، قياس ف به دست مي

جديد   اي خالف قياس و استقرا كه ايده
  .دهد به دست نمي
فرضي  فهم همان منطق قياس منطق
مفسر نخست حدسهايي . است
زند تا قانوني براي  مي…شناختي و معنا

چنين قانونهايي، . تبيين يك نتيجه بيابد
در تفسير متن .  هستند رمزهاي پنهان متن

 نتيجه را كه» قانوني«خواهيم بهترين  مي
فهم . آوريم دست سازد، به  ميپذيرفتني

متن از اين جهت مشابه كاري است كه 
. دهد دانشمند در علوم طبيعي انجام مي

، حدسهايي  ويژههاي او براي تبيين پديده
. كوشد بهترين تبيين را بيابد زند و مي مي

يابيم،  ما تبيينهايي براي آنچه در متن مي
  .كشيم پيش مي

در باب فهم متون » اكو«ي ابطال پذير

  :ديني

 هنگامي كه اُِكو در باب فهم متون، 
اصلي متناظر با ابطالگرايي پوپر را 

پذيرد، بر اين عقيده است كه  اگرچه  مي
كند تا    كه به ما كمكنيستقواعدي 
يك از تفاسير بهتراست،  كنيم كدام   تعيين

 كه در تعيين هستاي  كم قاعده اما دست
او اين . كند  ما كمك ميتفاسير بد به

چه  كه گر كند نشان مي نكته را خاطر
» كوپرنيك«هاي  توانيم بگوييم فرضيه نمي

به طور قطع بهترين فرضيه هستند، اما 
از » بطلميوس« توانيم بگوييم تبيين مي

منظومه خورشيدي نادرست بود؛ چراكه 
چيزهايي مانند افالك تدوير را فرض 

جويي  گرفت كه با مالك صرفه مي
وسادگي منافات داشت؛ يعني اشيايي را 

گرفت كه دستگاهش را پيچيده   مي فرض
  .)Eco,1992:52.(كرد مي

ديدگاه اكو ابطالگرايي در باب فهم 
متون است و مفاد آن اين است كه اگر 
روش يا قواعدي براي تعيين صدق 

 يا  كم قاعده باشيم، دست تفاسير نداشته
ها  ل آنروشي براي تعيين كذب و ابطا

طرف درست ،   به عبارت ديگردر،داريم
هاي  است كه فهم پذير كامالً امكان

باشيم، اما   درست متعددي داشته
  رو هاي نادرست روبه كه با فهم هنگامي

هاي  توانيم آنها را از فهم شويم، مي مي
  .كنيم درست جدا

از منظر هرمنوتيك، ديدگاه اكو 
. پذيري است صورت خاصي از تصميم

پذيري   باب فهم، طرفداران تصميمدر
كم روشي براي تفكيك  قايلند كه دست

. دارد هاي درست از نادرست وجود فهم
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پذيري را  ديگر تصميم  اي مقابل، دسته در
پذيرند و قايلند كه روشي براي  نمي

هاي درست از نادرست  تفكيك فهم
تواند  ندارد و هر فهمي مي  وجود

ر فهم برخي قايلند ه. سوءفهم باشد
 اما سخن اكو ،پذير است درستي اثبات

هاي  اين است كه اگر هم در مواردي فهم
كم  پذير نباشد، دست درست اثبات

پذيرند و   هاي نادرست ابطال فهم
  .ا را محدودتر كنيمه توانيم دايره فهم مي

تفاوت ابطالگرايي اكو با ابطالگرايي 
پوپر مدعي است كه . پوپر روشن است

 نيستندپذير   اثباتطور مطلقبه ها  فرضيه
گويد در  و تنها ابطالپذيرند؛ اما اكو مي

اصلي براي اثبات فهم، نبود صورت 
  كم اصلي براي ابطال آنها وجود دست
  .دارد

 در اي ويژهادباي زبان عربي ديدگاه 
باب فهم قرآن داشتند كه تأثير زيادي در 

اين ديدگاه را . تفسير داشت علم
كنيم كه تفسير   ه بيانگون توانيم اين مي

؛ به فراتررودنبايد از چارچوب زبان 
  ـديگر بايد قراردادهاي زباني عبارت

را در ـ  مجاز يادرسطح حقيقت 
 بنابراين قراردادهاي زباني ،داشت نظر

 ،اند پذيري  شبيه قواعدي براي ابطال

توانيم هر فهمي را كه  معنا كه مي  بدين
نار  ك،موافق اين قراردادها نباشد

اين قراردادها براي فهم . بگذاريم
  اما كامالً ممكن،دنكن مي  ايجاد محدوديتي

كه اين قواعد و قراردادها همواره   است 
  .دنفهمي واحد را اقتضا نكن

در اين باب » ابن عربي« سخنان
به تعبير او، . شنيدني و تامل برانگيز است

اي  اي الفاظي را از گوينده اگر شنونده
اي را  اي از نويسنده نوشتهيا (بشنود 
و مراد او را از اين كالم بداند، ) ببيند

هرچند معاني بسياري خالف مراد 
به فهم آن  باشد،  داشته بر  گوينده را در

است؛ ولي اگر به مراد  كالم دست يافته
نبرد و با احتماالت متفاوتي  گوينده پي

دارد و  شود كه كالم برآن داللت رو  روبه
 است؛ يعني نداند   گوينده كدامنداند مراد

كرده يا يكي را، آن   كه آيا همه را اراده
كالم را نفهميده است، بلكه تنها 

آگاهي خاطر كه به اصطالحات  بدين
آگاه است كلمات نيز لولهاي دارد، به مد

  ).28، ص 4، ج 1998ابن عربي، (
قصد «ا است كه ابن عربي ميان  پيد
گذارد؛  ي فرق م»قصد گوينده« و »كالم

 هايفهم قصد كالم يا به تعبير او مدلول
 فهم كالم ،كالم، به معناي دقيق كلمه



15
7

 

 

 

قر
ه 
جل

م
آ

و 
ن 

لم
ع

  /
  

ره
ما
ش

ل
 او

  /
 

ن 
تا
س
زم

13
86

   
�  

يابد كه  نيست، فهم كالم زماني تحقق مي
يا (به مراد گوينده ) يا خواننده (شنونده 
برد؛ البته ابن عربي  پي) نويسنده
كند كه كالم بيش  نكته نيز اشاره مي بدين

ونده در رساند و شن از يك معنا را مي
واقع راهي براي شناخت مراد حقيقي 

گوينده   گوينده ندارد، نقص به
المتكلم  فكان (شنونده    نه به،گردد مي بر

 )ذلك  كالمه   في  اليه شيئا ما اوصل
 گويا گوينده چيزي را در واقع ).همان(

به او نفهمانده است؛ اما اينكه چگونه 
كشاند  اين بحث را به تفسير قرآن مي

گيرد، بسيار  آن مي اي از نتيجهوچه 
  .جالب است

قابل  سخن يادشده در كالم بشري
تصور است؛ يعني ممكن است گوينده 

كند، ولي كالمش   را ارادهيبشري چيز
. معاني گوناگوني را به دوش بكشد

است در كالم بشر ميان مراد  ممكن
باشد؛ اما  اي  گوينده و قصد كالم فاصله
پذير   امكانچنين فرضي در كالم الهي

كالم خدا به زبان قوم خاصي . نيست
است؛ اگر اين قوم در فهم مراد  نازل شده

كنند، همة آنها مراد الهي را   اختالفوا
به جميع   اند؛ چراكه خداوند عالم فهميده

وجوه است و اگر اين وجوه از قواعد 

اند، خدا همة آنها را  زبان تخطي نكرده
 اين است، ولي اگر از  اراده كرده

اند، در حقيقت  قواعدسرپيچي كرده
   ).همان (.است فهمي در كار نبوده
  خواهد از اين كالم  ابن عربي مي

هاي قرآن  چنين نتيجه بگيرد كه همه فهم
  و همه انواع تفسير و تأويل، مشروط

اينكه ازحدود لغت، زبان قرآن و قواعد  بر
اراده الهي ند و ا ، مراد الهيفراتر نروندآن 
  .است  گرفته تعلق  همة آنها به 

اي  نتيجه، نتيجهابن عربي از اين 
دغدغه اصلي او تعيين . گيرد ديگر نيز مي

. وضعيت تفاسير اشاري يا عرفاني است
تفسير عرفاني درسطح لغت باقي 

. گذارد ماند، بلكه فراتر از آن پا مي نمي
عرفا بر خالف ادبا درسطح تحليلهاي 

رو  اينزنند؛ از  لغوي درجا نمي
شود كه چرا تفاسير  پرسش مطرح مي اين

عرفاني را بايدپذيرفت؟ پيدا است كه 
عرفاني و اشاري از حدود قواعد  تفاسير

كنند و عرفا نيز مؤيداتي  نمي زبان تجاوز
 زباني براي برداشتهاي خود پيش

درذيل » عربي ابن«نمونه   كشند؛ براي مي 
رَّسولِ إِذَا استَِجيبوا ِللّهِ وِلل« شريفه آيه 

ِييُكمحا يِلم اُكمعيادآوري )24/انفال (»د 
 از اين تر داللت كنندهاي  كند كه آيه مي
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ندارد كه داللت دارد   آيه در قرآن وجود
  انسان كامل مخلوق بر صورت الهي

كند كه دخول الف و  او اشاره مي. است
بر اين نكته » للرسول«الم بر رسول در 

  .داللت دارد
علم ايدنا اهللا و اياك بروح القدس ا«

انه ما في القرآن دليل ادل علي ان االنسان 
 من هذا ةالكامل مخلوق علي الصور
» و للرسول«: الذكر لدخول الالم في قوله

وفي امره تعالي لمن آيه به من ) 24انفال(
 اهللا تعالي و ةالمومنين باالجابه لدعو

 الرسول، فان اهللا و رسوله ما ةلدعو
همان،  (»ونا اال لما يحيينا بهيدع
  )163 ص

 عرفا در موارد بسياري  اينكه  خالصه
 بر اساس تحليلهاي زباني و قواعد ادبي

روند؛ اما در اين تحليلها منجمد  پيش مي
ابن عربي از سخناني كه . شوند  نمي
كرديم، اين نتيجه نهايي را   نقل تر پيش
گيرد كه عرفا يا اصحاب اخذ به  مي

مختص به فهم اشاري و عرفاني اشارات 
ند و بر فرض كه از حدود اكالم الهي 
، خداوند اراده  شوند نمي   لغت خارج

 گونهنها آيات را بدين  است آ كرده
 خدا سويبفهمند و به هر كسي از 

موهبت فهم كالمش از هر وجهي برسد؛ 

پس حكمت و فصل الخطاب به او اعطا 
  .است شده
 من كل فمن اوتي الفهم عن اهللا«

وجه فقد اوتي الحكمه و فصل الخطاب 
و هو تفضيل الوجوه و المرادات في 
تلك الكلمه، ومن اوتي الحكمه فقد 

  )28ـ29همان،  (»أوتي خيراً كثيراً
 نيز در رديف  فهم عرفاني قرآن
اي متفاوت قرار ه وجوهي از فهم

حسب قواعد ادبي زبان   گيرد كه بر مي
 دستة خاصي ؛ اما پذير نيست عربي ابطال
عربي،  تعبير ابن  به. دارند به آنها راه

هايشان تجاوز  كه قرآن از حنجره كساني
قرآني كه . يابند نمي آن دست كند، به نمي

خوانند، قرآن منزل بر زبانها  اينان مي
  )3همان، (ها  است، نه قرآن منزل بر دل 

شناسي  ترين دستاورد نشانه مهم
ا نامحدوديني، اصل   جديد براي معرفت

 ) unlimited semiosis(نشانگي  بودن فرايند 
دهد كه  بار نشان مي اين اصل پر. است

ديني را نبايد همچون قالبهاي  نصوص
تمام به به شده و استعدادهاي  پر

گرفت؛ بلكه اين  رسيده در نظر فعليت
 وپايان از معنا  نصوص مخزني بي

دايم   آب آنها پايان هستند كه  بيياقيانوس
  . نه كاهش؛يابد زايش مياف
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اين اصل را نخستين بار پرس 
  كرد و سپس اكو آن را بسط بندي صورت

يا (نشانگي  تر مفهوم فرايند ما پيش. داد
نشانگي، كار . داديم را توضيح) بودن نشانه
ها براي چيزي نشانه  ها است؛ نشانه نشانه
چيز بر  اين اصل پيش از هر. شوند مي

كتيكي اين سرشت ديناميكي و ديال
و اين واقعيت كه . فرايند تاكيد دارد

معنا  پايان است، بدين نشانگي بي فرايند
نيست كه در زندگي واقعي در جايي 

كند؛ در هر  نمي ايستد و توقف نمي
ها داللتي  اي از قرائت متن، نشانه  مرحله

نمايد كه به پايان  دارند و چنين مي
هاي ميرند؛ اما باز در قرائت رسند و مي مي

شوند و داللتهاي  مي جديد دوباره متولد 
 آنچه  كشند؛ بنابراين را پيش مي  ديگري

رسد، نقطه  در ظاهر، نهايت به نظر مي
ها  شروع جديدي است و داللتهاي نشانه

گرچه در هر مقطعي از زمان به پايان 
ديگر داللتهاي   در مقطعي،رسند مي

  .آورند  مي جديدي پديد
ا بطون قرآن و ارتباط اين مسأله ب

استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا كه در 
قواعد تفسيري مطرح شد، قابل بررسي 

  .است
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