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  چکیده

هـاي اخیـر، تـالش بـراي      پژوهـان در دهـه   شناسان متن و قرآن  رویکردهاي برخی زباناز جمله 

. شناختی مدون و مناسب براي تبیـین سـاختار قـرآن کـریم اسـت      یک چارچوب زباندستیابی به 

هـا و   گستردگی و تداخل موضوعات در متن قرآن، ساختار روایـی متفـاوت ، فراوانـی خـردمتن    

هـاي   متنی و بینامتنی از دیگر سو، جزو چـالش  ها از یک سو، و روابط بسیار پیچیده درون متن پاره

جستار حاضر، با هدف رسیدن بـه پاسـخی درخـور ایـن بحـث، ضـمن        .این رویکرد تازه است

هاي کالن متن و بررسی چگونگی انطباق آن با متن قرآن به بازتعریف بینامتنیت،  توصیف ویژگی

هرچند شواهد گونـاگون حـاکی از وجـود    . پردازد است، می» انسجام در کالن متن«که عبارت از 

جـاي مـتن    هاي زمانی، مکانی و موقعیتی در جاي از بافتیک بینامتنیت حداکثري است، اما عبور 

کند که براي مـتن   و ساختارشکنی در سبک روایی و تداخل موضوعات، این دیدگاه را تقویت می

اي ایـن کـالن    بایست مدلی بومی ابداع شود، تا بتوان ساختار غیرخطی و انسـجام شـبکه   قرآن می

  .متن را بهتر آشکار نمود

  

  :هاي کلیدي واژه

  .انسجام ،یمتن، گونه متن کالن متن، خردمتن، پاره ت،ینامتنیب
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  مقدمه

ــائل    ــواره از مس ــی، هم ــدت متن ــا وح ــجام ی انس

هاي مرتبط با قرآن بـوده  برانگیز در حوزه دانش چالش

پژوهــان غربــی  دانشــمندان و قــرآن برخــی از. اســت

ــز  ــون آدام همچ
1

، وات)1987(
2

ــري) 1970( و آرب
3

قرآن را متنی فاقد ساختار منطقی، گسسـته و  ) 1955(

  ).1385قیطوري، : ك.ر(اند  یافته بدون پیوستگی کالم

ــدزیهر    ــد گلـ ــر، ماننـ ــی دیگـ برخـ
4

و ) 1921(

گوستاولبون
5

ضمن تاکید بـر عـدم انسـجام،    ) 1968(

ناخوانــدگی پیــامبر و یــا تــاخیر در  علــت آن را درس

حسـینی،  : ك.ر(دانند  آن میکتابت و گردآوري متن قر

1387.(  

به راستی قرآن براي مـا بـه عنـوان یـک خواننـده      

ــا    ــی اســت؟  منســجم اســت ی ــه متن مســلمان چگون

؟!گسسته

مبحث انسـجام متنـی قـرآن در چنـد دهـه اخیـر        

شناسان بسـیاري، بـه طـور     پژوهان و زبان توسط قرآن

از . گسترده و با رویکردهاي متفاوت دنبال شده اسـت 

پیوستگی چهره قرآن گرفته تـا   بررسی تناسب آیات و

ها وحدت موضوعی سوره
6

 .  

نبود یک چـارچوب زبـان  شـناختی    «البته به دلیل 

) 1385قیطـوري،  (» مشخص در مـورد سـاختار مـتن   

ها هنوز نتوانسته شـبهات موجـود در ایـن     برخی یافته

  . زمینه را به طور کامل برطرف کند

                                                
1. Adamz
2 . Watt
3 . Arbery
4 . Goldzieher
5 Gustavelobon

؛ 1374زاده، ؛ فقهی1372بازرگان،  :ك.ر(براي آگاهی بیشتر . 6

).1382گر، ؛ خامه1380؛ ایازي، 1375همامی، 

 هـاي  لذا مطالعه ساختار متن قرآن به کمک دانـش 

ــان  ســخن ــی، زب ــاوي، کاربردشناس ــتن و  ک شناســی م

ــه ــی   گون ــروري م ــان ض ــتن همچن ــی م ــد شناس . نمای

خوشبختانه در دو دهه اخیر افرادي مانند مستنصر میر 

و ) 2000(، عبـدالرئوف  )1991(، سعید حوي )1986(

شناسـانه بـه    با رویکرد زبـان ) 1995(در ایران صالحی 

انــد  تــهپــژوهش در زمینــه ســاختار مــتن قــرآن پرداخ

  ). 1385قیطوري، (

سازي پدیده بینامتنیت نیـز، نـامور مطلـق     در بومی

پیشــگام ایــن عرصــه   ) 1388(و ساســانی ) 1390(

هم درباره کاربرد ) 1389(نیا  قائمی. شوند محسوب می

هایی دست  بینامتنیت براي تفسیر متن قرآن به نوآوري

کالن «دهد که  هاي موجود نشان می بررسی. زده است

به عنوان یک گونه متنی تا به حال در ایران مورد  »متن

  . مطالعه قرار نگرفته است

ها معطوف به معرفی و  از این روي، تالش نگارنده

رویکـرد حاضـر   . انطباق آن با متن قرآن کـریم اسـت  

بینامتنیـت کـه تـا بـه حـال در      : مبتنی بر این ادعاست

شناسی مـتن مسـیر    شناسی، ادبیات و زبان عرصه نشانه

پر فراز و نشیبی را طـی کـرده اسـت   
7

، در بـازتعریف  

» انسجام در سطح کـالن مـتن  «: کنونی عبارت است از

بلودورن(
8

  ). 277، ص2005، 

هـا   هایی که نوشتار حاضر به دنبال پاسخ آن پرسش

اوالً کـالن مـتن چیسـت؟ ثانیـاً آیـا      : است، عبارتند از

هاي متنی قرآن با تعریف موجود از کالن مـتن   ویژگی

ــی از   ــت، چــه تعریف ــاق اســت؟ و در نهای ــل انطب قاب

  کند؟ بینامتنیت درباره قرآن صدق می

                                                
گوناگون و متکثر بینامتنیت هاي براي آگاهی بیشتر از جریان. 7

). 1390نامور مطلق، : ك.ر(

8. Blühdorn
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  متن و کالن متن. 1

شناسی متن بـیش از   گیري دانش زبان از بدو شکل

گذرد، اما تا امروز در تعریف و مرزبندي  چند دهه می

شناسی اجماعی حاصل نگردیده دقیق متن از نظر زبان

رویـداد  «متن را یـک  ) 1981(بوگراند و درسلر . است

هـا بـه    به نظـر ایشـان مـتن   . اند تعریف کرده» ارتباطی

به بیان دیگر، مـتن  . شوند منظور ایجاد ارتباط تولید می

، 1386البـرزي،  (داننـد   نمـی غیرارتباطی را اساساً متن 

  ).152ص

تـردارد   شناسی، متن معنایی گسترده در حوزه نشانه

از این . شود تن گفته میها م و به هرگونه ترکیب نشانه

رو به فیلم، آگهی تبلیغاتی، داسـتان و تـابلو نیـز مـتن     

ترین کاربردها، متن به کـل   در یکی از وسیع. گویند می

شود، زیرا موجـودات جهـان بـا هـم      جهان اطالق می

روابطی پیچیده دارنـد و از ایـن جهـت یـک مـتن را      

  ).138-139، صص1389نیا،  قائمی(دهند تشکیل می

ها و نیز  روزه به دلیل گسترش و پیچیدگی رسانهام

شناسـی مـتن از    کاربرد روز افزون رایانه، گرایش زبان

خردمتن یا متون عادي به کـالن مـتن گسـترش یافتـه     

شناسان متن نیز بر این تغییر رویکرد  برخی زبان. است

آنتوس و تیتز(اند  صحه گذاشته
1

  ).228، ص1997، 

هـا را بـه دو دسـته     تـوان مـتن   لذا از یک نظر مـی 

خردمتن: تقسیم نمود
2

ها یا متون عادي و کالن متن
3-

متن
3

، خـردمتن  )279، ص2005(از نظر بلـودورن  . ها

متنی کـه توسـط یـک نویسـنده، در     «عبارت است از 

زمانی مشخص، بـا کـارکرد ارتبـاطی   
4

معـین، دربـاره    

                                                
1. Antos & Tietz
2. Mikrotext

3. Makrotext
4. Textfunktion 

موضوعی خاص، در قالب گونـه متنـی  
5

خـاص و بـا    

هـا و جمـالت    واژه: نی ماننـد هاي زبا استفاده از مولفه

وي در مقابـل بـراي کـالن مـتن     . »شکل گرفته باشـد 

  . شمارد هاي زیر را برمی ویژگی

  :ها متن کالن

الزاماً داراي مرزبندي روشنی از نظـر موضـوع    -1

  .نیستند

هاي متعدد و به هم مرتبط تشـکیل   از خردمتن -2

  .اند شده

 هاي مختلـف و  ممکن است توسط تولید کننده -3

  .هاي متفاوت تولید شده باشند در زمان

  .احتماالً کارکردهاي ارتباطی گوناگون دارند -4

گنجنـد   متنـی خـاص نمـی    در قالب یک گونه -5

  ). ، تمام اثر2005بلودورن، : ك.ر(

در ادامه براي روشن شدن اصطالح کالن مـتن بـه   

  :شود دو نمونه اشاره می

  مثال اول) الف

 کالن متن، گفتگوي دسـته  یک نمونه نسبتاً بارز از

جمعی استادان دانشگاه هنگام صرف ناهـار در سـالن   

اگر چنین گفتگوهایی را به صـورت  . غذاخوري است

بـودگی   شـود کـه مـتن    متن پیاده کنـیم، مالحظـه مـی   

)متنیت(
6
  . ها به سادگی قابل درك نیست آن 

بینـی   این گفتگوها گاهی به طور غیـر قابـل پـیش   

یابند، هـیچ رونـد مشخصـی     ن میشوند و پایا آغاز می

ندارند، از موضوعی عبور کرده، به موضوع دیگر وارد 

ي کل متن، گـاهی   دهنده هاي تشکیل شوند و بخش می

اگر یک بخـش از ایـن   . ارتباط مشخصی با هم ندارند

کالن متن را برش دهیم، خواهیم دید که هـم از نظـر   

                                                
5. Textsorte
6. Textualität
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فــیلم صــحراي (بــراي مثــال اگــر خــرد مــتن دوم 

 گونـه «را در نظـر بگیـریم، در یـک قسـمت     

، ســپس )یعنــی فــیلم ســینمایی(معرفــی شــده 

در بخـش  . گردد اي از داستان فیلم مالحظه می

شـود کـه    اي از فـیلم دیـده مـی    دیگر، تصویر صـحنه 

کارکرد ارتباطی آن برانگیختن خواننده بـراي تماشـاي   

حال فرض کنیم در قسمت دیگر، نام نویسـنده و  

ام، طنز حماسی، در(کارگردان و نوع ادبی داستان فیلم 

ــیلم در کنــار شــبکه   ــا زمــان و مکــان تولیــد ف ب

گاه خواهیم دید که  کننده و زمان پخش بیاید، آن

، چنــدین »فــیلم ســینمایی صــحراي وحشــی

خردمتن را به هم پیوند و بافتی مرکـب شـکل داده، و   

  . خود در قامت یک کالن متن ظاهر شده است

هـا   سـایر مـتن   در واقع متن یـاد شـده، بـه همـراه    

برنامه شـامگاهی  «تري بنام کالن متن 

با افـزودن  . دهد را شکل می» 6/9/90سیما در یکشنبه 

برنامه صبحگاهی سیما و سایر روزهـاي هفتـه، کـالن    

تري به نام برنامـه هفتگـی سـیما خـواهیم     

هاي بسیار  متن داشت و ادامه این روند به تشکیل کالن

» 1512نامه سـروش شـماره    هفته«و » 

هاي یـاد   متن نمودار زیر روند تشکیل کالن

  :دهد

  

، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان »قرآن یشناخت زبان يها پژوهش« ی

ــونگی    ــم چگ ــور از موضــوعات و ه ــم عب ــد، ه رون

  . درست مانند کالن متن است

از . به عبارت دیگر، متنی است در دل کـالن مـتن  

هـاي   ها داراي ویژگی جایی که هر یک از این بخش

هـا را در حـد    تـوان آن  خردمتن است، به نـدرت مـی  

هـا را   تـوان آن  لذا می. سکانس یک خردمتن تقلیل داد

یک خردمتن تلقـی کـرد کـه داراي تولیـد کننـده، بـا       

ع مشخص و کارکرد ارتباطی خاص است و در 

هاي یـاد شـده، کـالن مـتن      نهایت از ترکیب خردمتن

  .گیرد شکل می

نامـه سـروش، بخـش     مثال دوم کالن متن از هفتـه 

هاي سیما انتخاب شـده   ، قسمت معرفی برنامه

 هاي زیادي وجـود  در قسمت یاد شده، خردمتن

هـاي   ها و برنامـه  هاي دیگر، از جمله فیلم

ــی  ــی م ــده معرف ــه خوانن ــونی را ب ــد تلویزی ــن . کنن ای

ها ممکن است به انحاء مختلف به هم مرتبط 

باشند و گـاهی نیـز بـدون ارتبـاط روشـنی، در کنـار       

کالن متن مورد نظـر شـامل برنامـه شـامگاهی در     

در نگـاه نخسـت، هفـت    . شـود 

شود که هر یک به معرفی یک فـیلم  

سینمایی، فیلم تلویزیـونی، گـزارش، برنامـه مسـتند و     

  . مجموعه تلویزیونی اختصاص داده شده است

» 6/9/90برنامه شامگاهی سیما در یکشـنبه  

این هفت خردمتن را در قالب یک متن به هـم پیونـد   

از . دهـد  هد و کالن مـتن صـفحه را تشـکیل مـی    

مـتن یـاد شـده، از     سوي دیگر، هر خـردمتن درکـالن  

تـوان بـه    هایی تشکیل شده که هـر یـک را مـی   

  .وان یک خردمتن جداگانه فرض نمود

بــراي مثــال اگــر خــرد مــتن دوم 

را در نظـر بگیـریم، در یـک قسـمت     ) وحشی

معرفــی شــده » متنــی

اي از داستان فیلم مالحظه می خالصه

دیگر، تصویر صـحنه 

کارکرد ارتباطی آن برانگیختن خواننده بـراي تماشـاي   

  .فیلم است

حال فرض کنیم در قسمت دیگر، نام نویسـنده و   

کارگردان و نوع ادبی داستان فیلم 

ــیلم در کنــار شــبکه  ...) و ــا زمــان و مکــان تولیــد ف ب

کننده و زمان پخش بیاید، آن پخش

فــیلم ســینمایی صــحراي وحشــی«عنــوان 

خردمتن را به هم پیوند و بافتی مرکـب شـکل داده، و   

خود در قامت یک کالن متن ظاهر شده است

در واقع متن یـاد شـده، بـه همـراه    

تري بنام کالن متن  مجموعه گسترده

سیما در یکشنبه 

برنامه صبحگاهی سیما و سایر روزهـاي هفتـه، کـالن    

تري به نام برنامـه هفتگـی سـیما خـواهیم      متن پیچیده

داشت و ادامه این روند به تشکیل کالن

» پنجره«ي  هپیچید

نمودار زیر روند تشکیل کالن. انجامد می

دهد شده را نشان می
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ــونگی    ــم چگ ــور از موضــوعات و ه ــم عب ــد، ه رون

درست مانند کالن متن است پیوستگی،

به عبارت دیگر، متنی است در دل کـالن مـتن  

جایی که هر یک از این بخش آن

خردمتن است، به نـدرت مـی  

سکانس یک خردمتن تقلیل داد

یک خردمتن تلقـی کـرد کـه داراي تولیـد کننـده، بـا       

ع مشخص و کارکرد ارتباطی خاص است و در موضو

نهایت از ترکیب خردمتن

شکل می» گفتگوي دسته جمعی«

  مثال دوم) ب

مثال دوم کالن متن از هفتـه 

، قسمت معرفی برنامه»پنجره«

در قسمت یاد شده، خردمتن. است

هاي دیگر، از جمله فیلم دارد که متن

ــی  ــی م ــده معرف ــه خوانن ــونی را ب تلویزی

ها ممکن است به انحاء مختلف به هم مرتبط  خردمتن

باشند و گـاهی نیـز بـدون ارتبـاط روشـنی، در کنـار       

  .یکدیگر قرار گیرند

کالن متن مورد نظـر شـامل برنامـه شـامگاهی در     

شـود  می 6/9/1390یکشنبه 

شود که هر یک به معرفی یک فـیلم   خردمتن دیده می

سینمایی، فیلم تلویزیـونی، گـزارش، برنامـه مسـتند و     

مجموعه تلویزیونی اختصاص داده شده است

برنامه شامگاهی سیما در یکشـنبه  «عنوان 

این هفت خردمتن را در قالب یک متن به هـم پیونـد   

هد و کالن مـتن صـفحه را تشـکیل مـی    د می

سوي دیگر، هر خـردمتن درکـالن  

هایی تشکیل شده که هـر یـک را مـی    بخش

وان یک خردمتن جداگانه فرض نمودعن
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هایی که پیشتر براي کـالن مـتن    با توجه به ویژگی

. اي دیگـر از مـتن مـواجهیم    برشمردیم، اکنون با گونه

هــا، بــدون قرارگــرفتن در چــارچوب  گونــه مــتن ایــن

اي خاص و یا مرزبندي روشن در طرح موضوع،  گونه

هـاي مختلـف، گـاه در     احتماالً به وسـیله تولیدکننـده  

هاي مختلف، با کارکردهاي ارتباطی گونـاگون و   زمان

انـد، کـه    هایی تولید شـده  ي خردمتن از ترکیب پیچیده

  .رسند گاه به هم مرتبط و گاه نامرتبط به نظر می

  کالن متناي خاص از  قرآن؛ گونه. 2

توان قرآن و کتـاب مقـدس را در    بنا بر دالیلی، می

نخسـت  . تون وحیانی قـرار داد یک گونه متنی، یعنی م

هر دو فاقـد مقدمـه، فهرسـت، چیـنش منطقـی       که؛ آن

  . گیري هستند موضوعی، خاتمه و نتیجه

صـرف نظـر از تفـاوت     -ایـن دو مـتن   که؛ دوم آن

هاي متنی متعـددي   خود از گونه -شان با هم ساختاري

داستان، تمثیـل، مخاطبـه، نامـه، تـاریخ زنـدگی      : مانند

هاي حقوقی و اخالقـی   پیامبران، احکام و دستورالعمل

  . اند تشکیل شده

در نهایت قرآن و کتاب مقدس به صورت وحی یا 

) پیـامبر (کننـده   دریافـت  بر) خدا(الهام توسط گوینده 

. انـد  نازل شده و سپس به متن نوشـتاري تبـدیل شـده   

برخی از . مورد اخیر، اختالف نظر وجود داردالبته در 

پژوهان بر این باورند، که خداوند مطالـب کتـاب    دین

مقدس را به نویسندگان مختلف الهام کـرده و سـپس   

سال این کتاب توسـط افـرادي تـدوین     1500در طی 

.ستشده ا
1

  

هاي  اي کلی به تفاوت نیز در مقایسه) 1388(نقوي 

از نگـاه وي  . پردازد بارز متن قرآن و کتاب مقدس می

                                                
).، تمام اثر1386نصیري، : ك.ر(براي آگاهی بیشتر . 1

قرآن کتابی مفصل است کـه صـورت مکتـوب آن در    

یک جلد و در مدت کمتر از نیم قرن شکل گرفته، در 

تـا   66که کتاب مقدس با گذشت پانزده قرن از  حالی 

زبان قرآن عربـی اسـت،   . کتاب تشکیل شده است 73

هـاي عبـري،    حال آنکه کتاب مقدس تاکنون بـه زبـان  

بـا ایـن   . آرامی و یونانی به دست بشـر رسـیده اسـت   

ــرآن حاصــل    ــتن ق ــیم کــه م ــد اذعــان کن ــه، بای مقدم

  :اي است فرآیندهاي ارتباطی پیچیده

  ).وحی) (ص(ارتباط زبانی خدا با پیامبر -

  .نزول ارتباط شفاهی پیامبر با مخاطبان عصر -

ارتباط زبانی مکتوب قـرآن بـا مخاطبـان دیگـر      -

  ).37، ص1389نیا،  قائمی(اعصار 

اگرچه قرآن متنی فرازمانی و گسـتره مخاطبـان آن   

فراگیر است و از جهاتی یک متن عادي نیست، اما بـه  

یک معنا متنی به زبان بشر است، زیرا هم یک رویداد 

،ارتباطی است و داراي معیارهـاي متنیـت  
2

هـم در   و 

توان از قواعد و روابط حـاکم بـر متـون     تحلیل آن می

با فرض درستی ادعاي یـاد شـده،   . بشري استفاده کرد

ــا    ــرآن ب ــتن ق ــاق م ــه پرســش دوم، چگــونگی انطب ب

  .پردازیم هاي کالن متن می ویژگی

  ساختار موضوعی قرآن کریم. 2-1

برینکــر
3

در تبیــین ســاختار و شــیوه ) 56، 2010(

: کنـد  متن به چهار روش اشاره میبررسی موضوع در 

ــتداللی  ــی و اس در روش . توصــیفی، توضــیحی، روای

هــایی ماننــد مقالــه و دانشــنامه بــه  توصــیفی، در مــتن

توصیف یک حادثه تاریخی با خصوصیات یک شـیء  

  . شود یا یک موجود زنده پرداخته می

                                                
).151، ص1386البرزي، : ك.ر(. 2

3. Brinker
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ــاب  هــاي آموزشــی یــا    روش توضــیحی در کت

در شـیوه روایـی    .رود هاي راهنما به کـار مـی   دفترچه

مولف با استفاده از قالـب داسـتان، رمـان و غیـره بـه      

اي از حوادث داراي  نیا، رشته روایت که به گفته قائمی

  .)380، ص1389نیا،  قائمی(دازد پر نظم است، می

در روش استداللی تولید کننده مـتن بـراي اثبـات    

  .کند یک مطلب و متقاعد کردن خواننده استدالل می

ضوع در متن عموماً با یک یـا دو روش  بررسی مو

بـراي نمونــه، ممکــن اســت  . گیــرد بـاال صــورت مــی 

نویسنده رمان در جریان روایت داستان، بـه توصـیف   

رسد  اما به نظر می. یک رویداد تاریخی هم دست بزند

بـا اسـتفاده از   . که در متن قرآن تفاوتی آشکار هسـت 

مــتن چنــد پــاره
1
ه بــ) خــردمتن بقــره(از ســوره بقــره  

  .چگونگی مساله خواهیم پرداخت

  )1(متن  پاره

الَّـذینَ  )2(ذَالک الْکتَب لَا ریب  فیه هدي لِّلْمتَّقـینَ 

 مــاه ــا رزقْنَ َّمم ــلَوةَ و ــونَ الصیمقی ــبِ وــونَ بِالْغَی یؤْمنُ

أُنـزِلَ  و الَّذینَ یؤْمنُونَ بمَا أُنزِلَ إِلَیک و مـا  )3(ینفقُونَ

هـدي   أُولَئک علی)4(من قَبلک و بِاالَْخرَةِ هم یوقنُونَ

 هِمبن رونَمحفْلالْم مه لَئکأُو ینَ کَفَـرُواْ   )5(وإِنَّ الَّـذ

  )6(سواء علَیهِم ء أَنذَرتَهم أَم لَم تُنذرهم لَا یؤْمنُونَ

ن هـیچ تردیـدي نیسـت،    این است کتابی کـه در آ 

آنان که به غیب ایمان . پیشگان است مایه هدایت تقوا

دارند و از آن چه بـه ایشـان    آورند و نماز بر پا می می

آنان که، بدانچه به سوي . کنند ایم، انفاق می روزي داده

تو فرود آمده و به آنچه پیش از تو نازل شـده اسـت،   

آنهایند کـه از   .آورند و به آخرت یقین دارند ایمان می

هـا   هدایتی از جانب پروردگارشـان برخوردارنـد و آن  

  ).2-6: بقره(همان رستگارانند 

                                                
1. Teiltext

  )2(متن  پاره

وسیإِذْ قَالَ م ُواْ     وأَن تَـذْبح رُکُمـأْمی إِنَّ اللَّـه همقَول

ـ  ونَ مـنَ  بقَرَةً  قَالُواْ أَ تَتَّخذُنَا هزُوا  قَالَ أَعوذُ بِاللَّه أَنْ أَکُ

  )67(الجَاهلینَ

خـدا بـه   : و هنگامی که موسی به قوم خود گفـت 

آیا ما : گفتند. دهد که گاوي را سر ببرید شما فرمان می

برم به خدا کـه   پناه می: گیري؟ گفت را به ریشخند می

  ).67: بقره(. از جاهالن باشم

متن اول که آیات آغازین سوره بقره است، بـه   پاره

ــري،   توصــیف  ــان خصوصــیات فک ــاران و بی پرهیزگ

مـتن دوم   پـاره . فردي و اجتماعی آنها پرداختـه اسـت  

در فواصـل  . کنـد  اسرائیل را روایت می داستان گاو بنی

آید و آنگـاه در   متن، چند موضوع دیگر می این دو پاره

قالب مخاطبه و تمثیل، قوم یهود بـه خواننـده معرفـی    

.گردد می

  )3(متن  پاره

ها الَّذینَ ءامنُواْ کُلُواْ من طَیبات مـا رزقْنَـاکُم و   یاَ یأ

إِنَّمـا حـرَّم   )172(اشْکُرُواْ للَّـه إِن کُنـتُم إِیـاه تَعبـدونَ    

علَیکُم الْمیتَۀَ و الدم و لَحم الْخنزِیرِ و ما أُهلَّ بِـه لغَیـرِْ   

رَْ باغٍ و لَا عاد فَلَا إِثْم علَیه  إِنَّ اللَّـه  اللَّه  فَمنِ اضْطُرَّ غَی

یمحر 173(غَفُور(  

هــاي  ایــد، از نعمــت اي کســانی کــه ایمــان آورده

ایـم بخوریـد و خـدا را     اي که روزي شما کـرده  پاکیزه

خداونـد تنهـا   . پرسـتید  شکر کنید، اگر تنهـا او را مـی  

سـر   مردار و خون و گوشت خوك و آنچـه را هنگـام  

بریدن، نام غیر خدا بر آن برده شـده، بـر شـما حـرام     

ولی کسی که براي حفظ جـان خـود ناچـار    . گردانیده

شود، در صورتی که سـتمگر و متجـاوز نباشـد بـر او     

گناهی نیست، زیرا خداوند آمرزنـده و مهربـان اسـت    

  ).173-172: بقره(
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  )4(متن  پاره

    کُمـدضَـرَ أَحإِذَا ح کُملَـیع بکُت   إِن تَـرَك تـوالْم

نِ ویداللْوۀُ لیصخَیرًْا الْو  رُوفعالْأَقْرَبِینَ بِالْم   لـیـا عقح

  )180(الْمتَّقینَ

بر شما مقرر شده است که چـون یکـی از شـما را    

رسد، اگر مالی بر جاي گذارد، بـراي پـدر و    مرگ فرا

ین ا. مادر و خویشاوندان به طور پسندیده وصیت کند

  ).180: بقره(کار حقی است بر پرهیزگاران 

، که پـس  )3(متن  شود در پاره که مالحظه می چنان

از چند موعظـه و مخاطبـه آمـده، احکـام مربـوط بـه       

احکام وصیت و ) 4(متن  هاي حرام و در پاره خوردنی

در ادامه احکام قصاص، روزه، جهـاد، حـج، انفـاق و    

  . است مسائل خانواده هر یک توضیح داده شده

  )5(متن  پاره

ــمو إِلَ ــ هک ــا إِلَ ــد لَّ احو ــه ــانُ  ْ إِلَ مالرَّح ــو ــا ه ه إِلَّ

یم163(الرَّح(  

اي است که جز او هـیچ   و معبود شما، معبود یگانه

: بقـره (معبودي نیست و اوسـت بخشایشـگر مهربـان    

163 .(  

  ...ا هو الْحی الْقَیوماللَّه لَا إِلَاه إِلَّ

خداست که معبـودي جـز او نیسـت، زنـده و بـر      

  ).255: بقره(...پادارنده است

از آنجا . کند متن باال یگانگی خدا را مطرح می پاره 

که روش استداللی در متن قرآن با متون دیگر تفـاوت  

دارد، خواننده متن، استدالل بر یگانگی خـدا را نـه در   

کشـف   هـا  هاي مجاور، بلکه در سایر خردمتن متن پاره

اکنون استدالل تولید کننده متن را در این بـاره  . کند می

  :مالحظه کنیم

  

  

  )6(متن  پاره

بر انَ اللَّهحبتَا فَسدلَفَس الهَِۀٌ إِلَّا اللَّها ءیهِمکاَنَ ف لَو ِ

  )22(الْعرْشِ عما یصفُونَ

اگر در زمین و آسمان جـز خـدا، خـدایانی دیگـر     

پـس  . شد تباه می ]زمین و آسمان[اً وجود داشت، قطع

منزه است خـدا، پروردگـار عـرش، از آنچـه وصـف      

  ).22: انبیا(کنند می

  )7(متن  پاره

 لَـدن وم ا اتخََّذَ اللَّهم       ـنْ إِلَـهم ـهعـا کَـانَ مم إِذًا و

بعـضٍ    بعضُـهم علـی   ُّ إِلَه بِما خَلَـقَ و لَعـلَ  لَّذَهب کلُ

حبفُونَاسصا یمع 91(نَ اللَّه(  

خدا فرزندي اختیار نکرده و با او معبـودي دیگـر   

و اگر جز این بود، قطعاً هـر خـدایی آنچـه را    . نیست

برد، و حتماً بعضـی از آنـان بـر     آفریده بود با خود می

منزه است خدا از آنچـه  . جستند بعضی دیگر تفوق می

  ).91: مومنون...(کنند وصف می

آیـد،   بر می) 7(تا ) 1(هاي  متن که از پارههمانطور 

در متن قرآن از هـر چهـار روش بررسـی موضـوع از     

نکتـه جالـب توجـه    . نگاه برینکر استفاده شـده اسـت  

هــا  هــاي یــاد شــده، چــه در خــرد مــتن اینکــه، روش

نه بـه صـورت   ) ها آیه(ها  متن و چه در پاره) ها سوره(

اي و  بکهخطی و در امتداد یکدیگر، بلکه به صورت ش

  . اند در گستره کالن متن توزیع شده

اي قرآن  گلجانی با تاکید برجنبه گفتمانی و مخاطبه

بر این باور است که برانگیختن درون آدمی، متنی پویا 

ازایـن رو مـتن   . طلبـد  و درگیرشونده با خواننده را می

ي مواجهـه و   توصیفی و روایـی بـه تنهـایی از عهـده    

  ).1381گلجانی، (آید  نمیسخن شدن با انسان بر هم
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  ها هاي متنی و خردمتن تعدد گونه. 2-2

چه در باره تعریف متن و مرزبندي  با نگاهی به آن

بنـدي   شناسـان در مـورد معیـار دسـته     آن گفتیم، زبـان 

هـاي مختلفـی اسـتناد     هاي متنـی نیـز بـه نظریـه     گونه

ایشان گاه چگونگی بررسی موضـوع، و گـاه   . کنند می

بنـدي   ارتباطی متن را مـالك اصـلی بـراي رده   کارکرد 

در این میان آرایی نیـز بـه چشـم    . دهند متون قرار می

ها تکیه بر یک معیـار اصـلی    خورد که بر اساس آن می

البـرزي،  : ك.ر(بنـدي متـون کـافی نیسـت      براي طبقه

  ).45، ص1386

رسـد، بـه دلیـل گسـترش روزافـزون       به نظـر مـی  

ایی کـه بـه نحـوي بـا     هـ  ارتباطات انسانی، تنوع دانش

اند و بیش از همه نوپـا بـودن دانـش     انواع متن مرتبط

زبان شناسی متن ایـن اخـتالف نظرهـا امـري طبیعـی      

اي کالن  چنان که گفته شد، قرآن به عنوان گونه. است

ي متون وحیانی مانند کتاب مقـدس قـرار    متن در رده

  .شود هاي متنی زیادي دیده می ونهگیرد که در آن گ می

این نوشتار فرض بر این است کـه کـالن مـتن     در

قرآن با وجود هدف یا کارکرد ارتباطی یکسان، نه تنها 

نیـز  ) سـوره (در سطح کالن مـتن، بلکـه در خـردمتن    

  .هاي متنی مختلفی برخوردار است ازگونه

داستان، مخاطبه، تمثیل، موعظه و تـاریخ زنـدگی    

در  هاي متنـی هسـتند کـه هـم     پیامبران، از جمله گونه

ها  سطح کالن متن قرآن و هم در سطح بیشتر خردمتن

بـا نگـاهی بـه ترکیـب     . قابل بازیابی اسـت ) ها سوره(

هاي متنی در خردمتن بقره به توضیح در این باره  گونه

.خواهیم پرداخت
1

  

                                                
با پوزش از خوانندگان عزیز، جهت رعایت اختصار در . 1

ها خودداري شده  متنکامل پاره حجم مقاله، از آوردن پیکره

.است

نَار قَدتَوي اسثَلِ الَّذکَم مثَلُهم ... مفَه یمکْم ٌعب مص

واللَّه ... أَو کَصیبٍ منَ السماء فیه ظُلُمات ...لَایرْجِعونَ 

و لَـو شَـاء اللَّـه لَـذَهب بِسـمعهِم      ... محِیطُ بِالْکَـافرِینَ 

  ).20-17: بقره(ْء ٍقَدیرٌ ِّشی ُوأَبصارِهم إِنَّ اللَّه علی کل

در قالـب  ) 20(تـا  ) 17(متن برگرفته از آیـات   پاره

ها را به  ل، حاالت روحی و فکري برخی از انسانتمثی

  .گذارد نمایش می

یأَیهَا النَّاس اعبدوا ْربکُم الَّذي خَلَقَکُم والَّذینَ مـن  

فَلَـا تجْعلُـواْ للَّـه أَنـدادا وأَنـتُم      ... قَبلکُم لَعلَّکُم تَتَّقُـونَ 

فَـإِن لَّـم   ... یبٍ ممـا نَزَّلْنَـا   و إِن کُنتُم فیِ ر... ْتَعلَمونَ 

تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ فَاتَّقُواْ النَّـار الَّتـیِ وقُودهـا النَّـاس و     

  ).24-21: بقره(َالحِجارةُ أُعدت للْکَافرِینَ 

اي  مخاطبـه ) 24(تا ) 21(از آیات  متن برگرفته پاره

ـ  ، دریافـت )خداوند(است که گوینده  را ) مـردم (ده کنن

  . دهد مورد خطاب قرار می

   لَئکَـۀِ إِنـیلْمل ـکبإِذْ قَال َر ضِ    وـلٌ فـیِ الْـأَراعِج

وعلَّم ءادم الْأَسـمَاء کلَُّهـا ثُـم َعرَضَـهم ْعلـی      ... خَلیفَۀً 

 نَـا یَـا  وقُلْ... و إِذْ قُلْنَا للْملَئکَۀِ اسجدواْ الَِدم ...  لْملَئکَۀِ 

ْبعضُکم اقُلْنَا اهبِطُو...  لجَنَّۀَ دم اسکُن ْأَنت وزوجک اآ

لَکمٌو ودضٍ ععبضِ ْلفَتَلَقَّی... ْ  فی ِالْأَر   ـهبـن رم مادء

وه إِنَّه هلَیع فَتَاب اتکلَِم  یمالـرَّح اب30: بقـره (التَّو-

37(  

داستان ) 37(تا ) 30(گرفته از آیات متن بر در پاره 

ــدا و    ــان خ ــو می ــب گفتگ ــدا در قال ــرینش آدم، ابت آف

شـود و سـپس بـا داسـتان آدم در      فرشتگان آغـاز مـی  

  .یابد بهشت و هبوط او به زمین ادامه می

 یـأ ... تَکْفُرُونِرْکُم واشْکُرُواْ لـیِ و َلَـا  فَاذْکُرُونیِ أَذْکُ

استَعینُوا ْبِالصبرِْ والصـلَوةِ إِنّ َاللَّـه مـع    یها الَّذینَ ءامنُوا ْاَ

  ).153-152: بقره(الصابرِِینَ 
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مشـتمل بـر    153و  152متن برگرفته از آیـات   پاره

هاي متنی موجـود در   آنچه در گونه. چند موعظه است

هـاي   کند، این که مـرز میـان گونـه    قرآن جلب نظر می

ننـده، بخشـی از   لـذا خوا . متنی کامالً مشخص نیسـت 

داستان آفرینش آدم را در خردمتن بقره و بخش دیگر 

ــایر    ــه آن را در سـ ــراف و ادامـ ــردمتن اعـ را در خـ

در  گونـه ساختارشـکنی   این. کند ها بازیابی می خردمتن

سبک روایی و چینش مطالب، و از سوي دیگر تعـدد  

هاي متنی در سطح خرد متن و کالن متن حـاکی   گونه

  .هاست بت به سایر متناز تمایز قرآن نس

کارکردهاي ارتباطی گوناگون در قرآن . 2-3

  کریم

کارکرد ارتباطی
1

، هدفمندي و یـا وظیفـه ارتبـاطی    

، )2010(متن، از جمله اصطالحاتی هستند که برینکـر  

بوگراند و درسلر
2

بـراي  ) 1389(نیـا   و قائمی) 1981(

اصـطالح  . برند کار می نشان دادن جنبه ارتباطی متن به

رکرد ارتباطی بر مبناي نظریه کنش گفتاري آسـتین کا
3

گـران را در   وضع شـده و رابطـه میـان کـنش    ) 1975(

بـا ایـن تفـاوت کـه نظریـه      . دهـد  سطح متن نشان می

  .پردازد می) یا جمله(ارکرد گفته آستین به نقش یا ک

کارکرد ارتباطی متن، بیانگر این واقعیت است کـه  

هر متنی در یک موقعیـت ارتبـاطی مشـخص، کـنش     

بر اساس دیدگاه ارتباطی . دهد گفتاري معینی انجام می

متنــی ماننــد  تـوان بــه کمـک عوامــل بـرون    مـتن، مــی 

مخاطب، رابطه طرفین ارتباط، ودانش طرفین از جهان 

از سـوي دیگـر   . برد خارج به کارکرد ارتباطی متن پی

نیـز در  ) هـا  هـا وجملـه   واژه(دهنده مـتن   عناصر شکل

                                                
1 . Textfunktion
2. Beaugrande & Dressler
3. Austin

. گیرنـد  خدمت نقش یا کارکرد ارتباطی متن قـرار مـی  

براي مـتن پـنج کـارکرد ارتبـاطی     ) 98، 2010(برینکر 

ــل شــده اســت  ــام: اساســی قائ رســانی،  انگیزشــی، پی

  .احساسی، تعهدي و اعالمی

ـ   گونه ک هاي مختلف متن به طور معمـول داراي ی

مـثالً یـک   . و گاه حداکثر دو کارکرد ارتبـاطی هسـتند  

رسـانی، بـه    آگهی تبلیغاتی ضمن نقـش ارتبـاطی پیـام   

قرآن هم مانند هـر  . پردازد ترغیب خواننده متن نیز می

  .کارکرد ارتباطی خاص خود را داردمتن دیگري، 

این متن گاهی بـه طـور کلـی و گـاه بـه صـورت       

ــا    ــدف ارتب ــدایت را ه ــذار و ه ــی ان ــود جزئ طی خ

در این بخش با ارائه چند نمونه از خردمتن . خواند می

بقره و با توجـه بـه عوامـل بـرون و درون متنـی، بـه       

چگونگی کارکرد ارتباطی در کالن مـتن قـرآن اشـاره    

  .خواهد شد

  )1(متن  پاره

 بیلَا ر تَبالْک کـینَ ذَالتَّقي لِّلْمده یهینَ  )2(فالَّـذ

ــونَ بِالْ ــاهم یؤْمنُ ــا رزقْنَ َّمم ــلَوةَ و ــونَ الصیمقی ــبِ وغَی

الَّذینَ یؤْمنُونَ بمَا أُنزِلَ إِلَیـک و مـا أُنـزِلَ    و )3(ینفقُونَ

هـدي   أُولَئک علی)4(من قَبلک و بِاالَْخرَةِ هم یوقنُونَ

 هِمبن رونَمحفْلالْم مه لَئکأُو 5(و(  

این است کتابی که در آن هیچ تردیـدي نیسـت، و   

آنان که به غیب ایمان . مایه هدایت تقوا پیشگان است

دارنـد، و از آنچـه بـه ایشـان      آورند، و نماز برپامی می

و آنان همان ...و آنان که . کنند ایم، انفاق می روزي داده

  ).5-2: بقره(رستگارانند 

  ) 2(متن  پاره

عبدواْ ربکُم الَّذي خَلَقَکُم و الَّذینَ من یأَیهَا النَّاس ا

  )21(قَبلکُم لَعلَّکُم تَتَّقُونَ
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پروردگارتان را کـه شـما، و کسـانی کـه     ! اي مردم

اند آفریده است، پرستش کنید، باشـد   پیش از شما بوده

  ).21: بقره..(که به تقوا گرایید

  )3(متن  پاره

عنِّی فَإِنِّی قَریب أُجیـب دعـوةَ   و إِذا سأَلَک عبادي 

لَعلَّهـم   و لْیؤْمنُـوا بـی   الداعِ إِذا دعـانِ فَلْیسـتَجیبوا لـی   

  .)186: بقره(یرْشُدونَ 

و هرگاه بندگان من، از تو درباره من بپرسند مـن   

را، هنگامی که مـرا بخوانـد،    نزدیکم و دعاي دعاکننده

فرمان مرا گردن نهند و به من کنم، پس باید  اجابت می

  .ایمان آورند، باشد که راه یابند

  )4(متن  پاره

إِنَّ الَّذینَ ءامنُواْ و الَّـذینَ هـاجرُواْ و جاهـدواْ فـیِ     

     غَفُـور اللَّـه و  اللَّـه ـتمحونَ ررْجی لَئکأُو بِیلِ اللَّهس

 یمح218(ر(  

نی که هجرت کـرده و  آنان که ایمان آورده، و کسا

انـد، آنـان بـه رحمـت خـدا       در راه خدا جهاد نمـوده 

: بقـره (امیدوارند و خداوند آمرزنـده و مهربـان اسـت    

218.(  

  )5(متن  پاره

 م َا أَونهَیرٍْ مبخ ا نَأْتهنُنس ۀٍ أَواینْ ءخْ ما نَنسـا   مهثْل

  )106(ْء قَدیرٌِّ شیکلُ لَم تَعلَم أَنَّ اللَّه علیأَ

هر حکمی را نسـخ کنـیم، یـا آن را بـه فراموشـی      

مگـر  . آوریـم  بسپاریم، بهتر از آن، یـا ماننـدش را مـی   

  ).106: بقره(ندانستی که خدا بر هر کاري تواناست 

هاي باال، پنج  متن با کمی دقت در پیام و هدف پاره

پاره : توان مشخص کرد کارکرد ارتباطی مختلف را می

اي پرهیزگار اطالع ه به خواننده در باره انسان )1(متن 

  .کند رسانی می

ها را به پرسـتش خـدا فـرا     همه انسان) 2(متن  پاره

خواند و سپس بـراي ترغیـب مخاطـب، فلسـفه و      می

و ) 4(، )3(هـاي   مـتن  پاره. شود نتیجه آن را یادآور می

نیز بـه ترتیـب داراي کـارکرد ارتبـاطی تعهـدي،      ) 5(

  .ی هستنداحساسی و اعالم

هاي  متن در بررسی کارکرد ارتباطی موجود در پاره

کـه برخـی    اول آن: رسـد  باال، دو نکته مهم به نظر مـی 

هم داراي کـارکرد  ) 3(متن شماره  ها مانند پاره متن پاره

دوم آنکـه،  . ارتباطی انگیزشی است و هـم  احساسـی  

کارکرد ارتباطی انگیزشی نسبت بـه دیگـر کارکردهـا،    

بـه بیـان دیگـر، کارکردهـاي     . وري داردجایگاهی مح

رسـانی در   ارتباطی احساسی، تعهدي، اعالمـی و پیـام  

راستاي تایید و تقویت کارکرد ارتباطی انگیزشی عمل 

گونه روابط حاکم بر کارکردهاي ارتبـاطی   این. کنند می

کنـد کـه    در کالن متن قرآن این دیدگاه را تقویت مـی 

وجـود پراکنـدگی    هـا، بـا   ها و حتی خـردمتن  متن پاره

  .ز وحدت ارتباطی خاصی برخوردارندظاهري ا

  »انسجام در کالن متن«یا  1»بینامتنیت«. 3

بینامتنیت بـه عنـوان یکـی از معیارهـاي هفتگانـه      

بـه  «) 1981(از نگـاه بوگرانـد و درسـلر    » بودگی متن«

شـود یـک مـتن بـه      گردد که باعث می عواملی باز می

متـون پیشـینی کـه     هاي مـرتبط بـا خـود و یـا     دانسته

» ابسـته شـود  خواننده بـا آنهـا مواجـه شـده اسـت، و     

  ).44، ص1384ساسانی، (

اي از  بینامتنیـت، شـاخه  «برخی بر این باورنـد کـه   

گیري معنا  شناسی است که چگونگی شکل دانش نشانه

و فرآیند معنـاپردازي در مـتن را مـورد مطالعـه قـرار      

  ).، متن پشت جلد1390نامور مطلق، (» .دهد می

                                                
1. Intertextualität
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هـاي بینامتنیـت چنـان     هـا و اندیشـه   البته درجریان

اي از آراء هست، که گاه رویکردهـاي مختلـف    معرکه

از زمان میخائیل بـاختین . گیرند در مقابل هم قرار می
1

کریستوا و یولیا) 1938(
2

هاي شـاخص   چهره) 1967(

هـاي نظـري و    این عرصه، تا کنـون شـاهد بینامتنیـت   

شی، ضعیف و قوي، حتمـی  کاربردي، تولیدي و خوان

  ). 1390نامور مطلق، : ك.ر(ایم  و احتمالی بوده

از این رو، با توجه به پویایی و پیچیـدگی زبـان و   

به تبع آن متن، جـا دارد کـه بـازتعریف بینامتنیـت را     

  .امري طبیعی بدانیم

قـرن بیسـتم، محـور اصـلی      80و  70هاي  در دهه

.دشناسی متن مطالعات انسجام متنی بـو  زبان
3

در ایـن   

سازي، عناصـر   مطالعات، عواملی مانند تکرار، جانشین

ــاره    ــر اش ــذف، عناص ــان، ح ــه زم ــی، مقول اي و  ربط

دهنـد و از   ایزوتوپی خـردمتن را بـه درون پیونـد مـی    

  ). 154، 1386البرزي، (کنند  بیرون محدود می

به ایـن طـرف، مطالعـات بینامتنیـت      90اما از دهه 

در این عرصـه،  . گیرد ر میطور ویژه مورد توجه قرا به

تکیه بـر نیروهـایی اسـت کـه خـردمتن را بـه بیـرون        

. دهـد  هـاي دیگـر پیونـد مـی     گرایش داده، به خردمتن

کراوزه
4

شناسـی   ضمن تبیین بینامتنیت از دیدگاه زبـان  

ــه  ــتن، گون ــامتنی را     م ــط بین ــی از رواب ــاي مختلف ه

شمارد، که یکی از آنان عبـارت از رابطـه مـتن و     برمی

  . )63ص، 2000،کراوزه(متن استپاره

                                                
1. Bakhtin
2. Kristeva

  :ك.براي آگاهی بیشتر ر 3.

Harweg, R. (1968).
Halliday, M. & Hassan, R. (1976).
Beaugrande & Dressler (1981).                                                                                                             
4. Krause

ــه    ــین گون ــمن تبی ــه   بلــودرون ض ــاي پنجگان ه

»ورامتنیت«
5  

از ژرار ژنت
6

: به ایـن نتیجـه رسـید کـه    

تـر   انسجام در کالن متن، در قیاس با خردمتن، گسترده

آن چه به نام بینامتنیت رایج گردیده، چیـزي  «است و 

، 2005بلـودرون،  (» جز انسجام در کالن مـتن نیسـت  

  ).296ص

ساسانی نیز، در پژوهشی در باره روابط بینامتنی و 

هاي پیشین و  بخش«خوانش متن بر این باور است که 

 متن نیـز اگرچـه جـزء مـتن بزرگتـري      پسین یک تکه

متن نیز جزء آن است، اما بـه نـوعی    هستند که آن تکه

، 1384ساسـانی،  (» رونـد  هاي آن به شمار مـی  بینامتن

  ). 83ص

و ) 1380(اره بـه دیـدگاه عبـدالحلیم    ایشان با اشـ 

نظریه تفسیري عالمه طباطبایی، بـر ایـن نکتـه تاکیـد     

متنی در مطالعات قرآنـی در   کند که مناسبات درون می

خـود   شناسـی جدیـد صـبغه بینـامتنی بـه      حوزه زبـان 

گیـري کـالن مـتن     اکنون با توجه بـه شـکل  . گیرند می

ارتبـاط   هـاي فـراوان و   مـتن  ها و پاره قرآن از خردمتن

گسترده و گاه پیچیـده آنهـا، نوشـتار حاضـر درصـدد      

اســت کــه بــا تلفیــق دو دیــدگاه اخیــر و بــا نمــایش 

هـایی از روابـط بینـامتنی، خـوانش یـاد شـده از        جنبه

  .بینامتنیت را در بوته کالن متن قرآن بیازماید

هـا، بـه مـدل نمـایش روابـط       پیش از ارائـه مثـال   

بینامتنی کرون
7

،کـرون (خواهیم داشت اي کوتاه اشاره 

  :)9ص، 2002

  

  

                                                
5. Transtextualität
6. Gerard Genette
7. Kron
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  مدل نمایش روابط بینامتنی از االف کرون

  

در محور طولی یا جانشینی، رابطه مشـابهت میـان   

شـود و مفهــوم ایــن رابطــه،   هــا مطالعــه مــی خـردمتن 

هـا بـه    بنـدي خـردمتن   هایی است که براي رده ویژگی

.انـد  هـاي متنـی تعیـین کننـده     گونه
1

محـور افقـی یـا     

همنشینی که در واقع همان بینامتنیت ارجـاعی اسـت،   

ــان خــردمتن  ــه رابطــه مجــاورت می ــین  ب هــا و همچن

  . پردازد ها می متن پاره

هاي متنی موجود در قرآن  نکته قابل توجه در گونه

هاي متنـی، چـه در سـطح     این است که مرز میان گونه

ز ا. کالن متن و چه خردمتن، کـامالً مشـخص نیسـت   

هـاي متنـی در    دیگر سو همان طور که دیـدیم، گونـه  

خدمت هدف ارتباطی کالن متن قرار دارند و ازخـود  

امـا رابطـه همنشـینی و مجـاورت را     . استقاللی ندارند

  :هاي بسیاراز کالن متن قرآن نشان داد توان با نمونه می

  )1(مثال 

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

 لَّهل دمالْحبـینَ  رلَم2(ِ الْع (   ِیمنِ الـرَّحمالـرَّح)3 (

) 5(إِیاك نَعبـد و إِیـاك نَسـتَعینُ    ) 4(ملک یومِ الدینِ 

                                                
یز هایی از متن که به عنوان مثال موجب تما یعنی ویژگی. 1

.شودداستان کوتاه از قصه یا حکایت و غیره می

 یمــتَقســرَاطَ الْمنَا الصــد6(اه ( ــتمینَ أَنْعــرَاطَ الَّــذص

  )7(علَیهِم غَیرِْ الْمغْضُوبِ علَیهِم و لَا الضَّالِّینَ 

  به نام خداوند رحمتگر مهربان

ــان اســت  . ســتایش خــدا را کــه پروردگــار جهانی

تـو را  . مالـک روز جزاسـت  . خداوند رحمتگر مهربان

به . پرستیم تنها و بس، بجز تو نجوییم یاري ز کس می

هــایی کــه   راه آن. راه راســت مــا را راهبــر بــاش   

انـد   اي، همانان که نه درخور خشم برخوردارشان کرده

). 7-1: فاتحه(مگشتگان و نه گ

هـا در   متن اول با تمامی خردمتن ؛ پاره)1(در مثال 

متن دوم در خرد  کالن متن داراي رابطه بینامتنی و پاره

.و چنـد خـردمتن دیگـر تکـرار شـده     » یـونس «متن 
2
 

.تـوان یافـت   متن سوم را در چهار خـردمتن مـی   پاره
3
 

نی متن چهارم بـا ده خـردمتن داراي رابطـه بینـامت     پاره

است
4

متن پنجم که توحید ربوبی اسـت،   مضمون پاره. 

در گستره کالن متن و به اشکال گوناگون تکرار شـده  

است
5

 .  

متن ششم با اندکی تفاوت در سبک بیـانی، بـا    پاره

خـردمتن رابطـه بینـامتنی دارد    35بیش از 
6

مـتن   پـاره . 

هفــتم نیــز بــا چنــدین خــردمتن از روابــط یــاد شــده 

برخوردار است
7

 .  

                                                
  ).65: غافر(، )75: زمر(، )182: صافات(، )10: یونس(:نک. 2

).30: نحل(، )22: حشر(، )2: فصلت(، )163: بقره( :نک. 3

...و) 78: ص(، )20: صافات(، )82: شعرا(، )35: حجر(:نک. 4

...و

) 72: مائده(، )36: نساء(، )64: آل عمران(، )133: بقره(:نک. 5

  ...و) 72

: مائده(، )101و  51: آل عمران(، )213و  142: بقره(:نک. 6

...و) 16

).15: احقاف(، )58: مریم(، )69: نساء(:نک. 7

بینامتنیت

محور طولی

)جانشینی(

رابطه مشابهت

محور افقی

)همنشینی(

رابطه مجاورت
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مـتن از   بیان دیگر، در نمونه یاد شده یـک پـاره   به

هـا   مـتن  ها و برخی پاره یک خردمتن با سایر خرد متن

با برخی دیگر در سطح کالن متن رابطـه درون متنـی   

هـایی   این رابطه درون متنی با توجه به ویژگـی . دارند

که از کالن متن برشـمردیم، و نیـز بـر اسـاس رابطـه      

ــازه از ) 2002(همنشــینی در مــدل کــرون  خــوانش ت

  .کند بینامتنیت را به روشنی تقویت می

)2(مثال 

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

  ـوذُ بِـرَب1(ِ النَّـاسِ  قُلْ أَع (  ِالنَّـاس ـکلم)2 (  إِلَـه

الَّذي یوسوِس ) 4(من شَرِّ الْوسواسِ الخَْنَّاسِ) 3(النَّاسِ

  ).6(منَ الْجِنَّۀِ و النَّاسِ) 5(فیِ صدورِ النَّاسِ

  .به نام خداوند رحمتگر مهربان

. پادشـاه مـردم  . برم به پروردگار مردم پناه می: بگو

آن کـس کـه در   . گر نهـانی  از شر وسوسه. معبود مردم

چـه از جـنس جـن و    . کند هاي مردم وسوسه می سینه

  ). 6-1: ناس(چه از انس

خردمتن  این. است» ناس«شامل خردمتن ) 2(مثال 

آغـاز و پایـان کـالن    ) 1در مثـال  (» فاتحه«و خردمتن 

همانگونه که پیداست، این دو . دهند متن را تشکیل می

هـا و   خردمتن بر ربوبیت و مالکیت خداوند بر انسـان 

.روز جزا تاکید دارند
1

  

بدین ترتیب دو خـردمتن مـذکور در یـک رابطـه     

یونـد  بینامتنی، ابتدا و انتهـاي کـالن مـتن را بـه هـم پ     

، انسجام )2005(دهند و بر مبناي تعریف بلودورن  می

اي از بینامتنیـت   درسطح  کالن متن بـه خـوانش تـازه   

حـال اگـر ابتـداي یـک مـتن را مقدمـه و       . انجامد می

                                                
)1380(ایازي . ك.ر. 1

ي  آن را نتیجـه گیـري محسـوب کنـیم، گسـتره      انتهاي

  .شود انسجام در سطح کالن متن قرآن بهتر آشکار می

  )3(مثال 

أَر لَقَدا إِلیلْنَا نُوحا  سم واْ اللَّهدبمِ اعاقَوفَقَالَ ی همقَو

إِنی غَیرُْه نْ إِلَاهـیمٍ  لَکُم مظمٍ عوی ذَابع کُملَیع أَخَاف ِ

)59 ( همن قَولَأُ مقَالَ الْم...  

: پس گفت. همانا نوح را به سوي قومش فرستادیم

د که براي شما معبودي جز اي قوم من، خدا را بپرستی

. او نیست، من از عذاب روزي سترگ بر شما بیمنـاکم 

  ). 64-59: اعراف... (سران قومش گفتند

ایـن  . اي کوتاه به داستان نـوح دارد  اشاره) 3(مثال 

. بار در گستره کالن متن روایت شده است 23داستان 

، تنها با ذکر »نساء«داستان این پیامبر، ابتدا در خردمتن 

بـار دیگـر    21نام ایشان در کنار پیامبران دیگر آغاز و 

هاي مختلف به ایجاز و تفصیل تکرار شده  در خردمتن

وت و رسـالت  جریان دعـ » نوح«و سپس در خردمتن 

  .وي روایت گردیده است

توان مانند عبدالرئوف  پـذیرفت کـه تکـرار     لذا می

هاي یک ابرمتن متن ها و پاره یک داستان در خردمتن
2

 ،

بـرد و روابـط بینـامتنی را     متنیت یک متن را باال مـی «

  . )434ص، 1390،عبدالرئوف(»بخشد بهبود می

  )4(مثال 

نحْنُ نَقُص علَیـک أَحسـنَ الْقَصـصِ بِمـا أَوحینَـا      

ک3(...إِلَی(  

                                                
براي قرآن از حسین »  ابرمتن«و » گفتمان کالن«دو اصطالح . 2

.قرآن پژوه معاصر است) 1390(عبدالرئوف 
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ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که 

ــت     ــو حکایـ ــراي تـ ــردیم، بـ ــی کـ ــو وحـ ــه تـ بـ

  ).3: یوسف(...کنیم می

  )11(... لَقَد کاَنَ فیِ قَصصهِم عبرَْةٌ لّأُولیِ الْأَلْبب 

به راسـتی در سرگذشـت آنـان، بـراي خردمنـدان      

  ).111: یوسف(عبرتی است 

دهند کـه   نشان می) 4(متن موجود در مثال  دو پاره

  .رابطه بینامتنی دارند» یوسف«آغاز و پایان خردمتن 

  )5(مثال 

  ) 38(هاذَا الْوعد إِن کُنتُم صدقینَ لُونَ متیو یقُو

گوییـد، ایـن وعـده    اگـر راسـت مـی   : گویند و می

  ).38: انبیا(کی خواهد بود؟  ]قیامت[

شویم که عیناً در  متنی مواجه می با پاره) 5(در مثال 

چندین خـردمتن تکـرار شـده و بـدین ترتیـب، یـک       

در کالن مـتن  هاي گوناگون  مضمون واحد با خردمتن

.بینامتنیت دارد
1

  

  )6(مثال 

  )17(و لَقَد یسرْنَا الْقُرْءانَ للذِّکْرِ فَهلْ من مدکرٍ

پـس  . و قطعاً قرآن را براي پندآموزي آسان کردیم

  ).17: قمر(اي هست  آیا پندگیرنده

متنی است که در یک خردمتن  شامل پاره) 6(مثال 

بار بدون کوچکترین تغییـري تکـرار شـده و     4واحد 

میان چند گونه متنی، یعنی داسـتان اقـوام نـوح، عـاد،     

  . لوط و ثمود پیوند برقرار کرده است

هـاي مختلفـی از    هاي یـاد شـده بـه جنبـه     با نمونه

بـراي  جـا   در ایـن . انسجام در کالن متن اشاره گردیـد 

تبیین بیشتر بینامتنیت با خوانش جدید در کـالن مـتن    

اسـتدالل در کـالن مـتن     شـیوه : شود نکاتی یادآور می

                                                
، )48: یس(، )29: سباء(، )71: نمل(، )48: یونس. (نک. 1

  ).25: ملک(

اي است که خواننده باید تـالش کنـد بـا     گونه قرآن به

هاي چندین خردمتن، بـه عنـوان    کنار هم نهادن گزاره

.: نـک (کند  مثال استدالل بر توحید ربوبی را بازسازي

  ).عی قرآنساختار موضو

شـود، حـاکی    این ویژگی که تنها در قرآن دیده می

  .از پبجیدگی روابط درون و بینامتنی در آن است

هـاي متنـی قـرآن، ماننـد      با کمـی دقـت در گونـه   

داستان، مخاطبه، موعظه، احکام و قوانین، دعا و تمثیل 

هـاي متنـی در کـالن مـتن،      توان دریافت که گونـه  می

طی متعـارف، داراي کـارکرد   درکنار کارکردهاي ارتبـا 

ایـن کـارکرد ارتبـاطی مشـترك کـه      . واحدي هسـتند 

اسـت، دلیلـی   » انگیزه بـراي هـدایت  «عبارت از ایجاد 

بدین ترتیـب  . دیگر براي بینامتنیت در کالن متن است

افزایـی در روابـط بینـامتنی     هاي متنی موجب هم گونه

  .شوند می

ن با نگاهی دوباره بـه مـدل روابـط بینـامتنی کـرو     

باید اذعان داشت که کاربست محور طولی یا ) 2002(

جانشینی در تحلیل کالن متن قرآن، امري بس پیچیده 

هـاي متنـی در ایـن گفتمـان، نـه بـه        زیرا گونه. است

صورت خطی و مستقل، بلکـه در راسـتاي هـدف یـا     

هـا و کـالن مـتن معنـا پیــدا      نقـش ارتبـاطی خـردمتن   

نشــان داد،  هـا  طـور کـه بررسـی    امـا همـان  . کننـد  مـی 

هـا   ، میان خردمتن)همنشینی(بینامتنیت در محور افقی 

توجهی  ها در گستره کالن متن به میزان قابل متن و پاره

  .وجود دارد

  گیري نتیجه

شـناختی   تالش براي ارائـه یـک چـارچوب زبـان    

مناسب براي توصیف ساختار مـتن قـرآن از ابتـدا بـا     

ــداخل   چــالش ــد گــذر از نظــم خطــی و ت هــایی مانن
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هـاي   از دیگـر سـو، مـدل   . موضوعی همراه بوده است

) هـا  خـردمتن (هـاي عـادي    رایج بر مبناي ساختار متن

  . ریزي شده است پی

ــا      ــان ب ــتن پژوه ــی از م ــر برخ ــالهاي اخی در س

ها به خردمتن و کالن متن بـه رهیافـت    بندي متن دسته

در قیـاس   -در این رویکرد، کالن متن. اي رسیدند تازه

یک مرزبندي روشن به موضوعات  بدون -با خردمتن

پردازد؛ از ترکیب پیچیده چندین خـردمتن   مختلف می

هـاي گونـاگون؛    و یا گونه متنی، گاه توسط تولیدکننده

هاي متفاوت و با کارکردهاي ارتبـاطی متعـدد    در زمان

  .شود تولید می

لذا این فرضیه تقویت گردیـد کـه توصـیف مـتن     

هـاي   ویژگـی . قرآن در بستر کالن مـتن راهگشاسـت  

هـاي   هاي متنی، شـیوه  تعدد گونه: متنی قرآن، از جمله

مختلف بررسی موضوع، طرح هر موضوع در راستاي 

هـا   هدف یا کارکرد ارتباطی کالن متن، تولید خـردمتن 

اي خـاص از   هاي متفاوت، گونه ها در بافت متن و پاره

 -هـا  گذارد که در سایر متن کالن متن را به نمایش می

  .شود ندرت دیده می بسیار به -قدسمحتی کتاب 

در مورد کارایی بـازتعریف بینامتنیـت در نمـایش    

ساختار متن قرآن باید اذعان داشت که اشکال پیچیـده  

هـا   ها، تکرار داستان ها و خردمتن متن بینامتنی میان پاره

هــاي متعــدد و کــارکرد ارتبــاطی واحــد در  در بافــت

بینامتنیـت  هاي متنـی مختلـف، همگـی نشـان از      گونه

  . حداکثري در کالن متن قرآن دارد

رسـد، بـراي توصـیف     وجـود بـه نظـر مـی     با این

ها ماننـد ساختارشـکنی در    شناختی برخی ویژگی زبان

زمـانی، مکـانی و مـوقعیتی و     روایت، گـذر از بافـت  

همچنین صبغه بیناگفتمانی قـرآن کـریم بـه شـاخص     

ونـد  دیگري نیاز است؛ مدلی که ساختار غیرخطی و پی

  .اي این کالن متن را بهتر نشان دهد شبکه
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 التناص قراءة إعادة يعل بناء كليته و بشموليته القرآن نص في بحث

 

 * پرويز البرزی

 ** مسعود منصوری

 

 المُلخّص

 فهم يناسب ممنهج يّلغو إطار يإل للتوصل يُالسع األخيره العقود يف القرآن دارسو و اللغويون به قام مما

 النصوص كثرة و المختلف يالروائ البناء و بعض يف بعضها تداخل و سعتها النصوص القرآنية في  إنّ .القرآنية البنية

 من هي آخر جانب من التناص يف و النص يف المتشابكة العالقات و جانب، من القصرة المقطوعات و القصار

 في االنسجام» هو و التناص تعريف المتكامل بشكله يُعيد البحث هذا .الحديثة الدراسات من النوع هذا مشاكل

 القرآن نص مع انطباقه كيفيه دراسة و بشموليته النص مميزات وصف بعد مناسب حلّ يإل التوصل ألجل «النص

 كل يف المكانيه و الزمنيه السياقات من العبور لكنّ متكاثر، تناصّ وجود يعل تدل كثيرة شواهد هناك أنّ مع

 القرآن لنص ياقليم منهج إبداع يإل الحاجة ييقوّ المواضيع تداخل و الروائي األسلوب بناء ياحف االنزي و النص

 . بأكمله النص لهذا يّالشبك االنسجام و المستقيم غير البناء لتبيين

 

 .االنسجام النص، من المقطوعة النص الجزئي، التناص، النص الشامل، القرآن،  :الکلمات الدليلة
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A Study of the Macro text Quran: Based on Redefinition of 

Intertextuality 
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Abstract 

Obtaining a linguistic framework for presenting the macro-structure of 

Qur′an is one the challenges for linguists and the scholars of 

Qur′an.Different discoursal and textual complexities of Qur′an such as the 

extensive range of themes and their interdependence, different narrative 

structures, the immensity of micro- and submicro-texts, as well as the 

textual and intertextual intricacies, make such an analytical approach 

demanding. Explaining the dominant features of a macro-text, the present 

study examined the compatibility of Quran with these features in order to 

redefine intertextuality, i.e., the consistency in macro-text. 

The results revealed a significant intertextuality in the discourse 

structure of Qur′an. However, the observed inconsistencies due to the 

contextual place, time, and position of the text, deconstruction of narrative 

style, as well as the interactions of different issues may suggest a local 

framework for the analyses of the text of Qur′an. Such model can illustrate 

the nonlinear structure and the network consistency of the macro text of 

Qur′an . 

 

Keywords: macro text, Quran, intertextuality, micro text, submicro text, 

text type, coherence . 
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