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 چکیده

ت بشـر را تـا   یاسـت كـه هـدا    یقرآن آخرین كتاب آمسان

بشـر و   یحتـول مسـتمر زنـدگ   . خ به عهده داردیان تاریپا

را  یت اهلـ ین هدایاز ا یریگ د، هبرهیجد یازهایمطرح شدن ن

 یدر خصـوص چگـونگ  . مبـدل سـاخته اسـت    یشگیمه یبه ضرورت

پـس از عصـر نـزول     یها نسل یت قرآن برایاز هدا یریگ هبره

ن یبر ا یا عده. اختالف است یان دانشمندان اسالمیآن، در م

دارند و به  ینیثابت و متع یباورند كه الفاظ قرآن معان

 یا د و عدهالفاظ قرآن را گسرتش دا یتوان معان یمن یچ رویه

ن مقالـه بـا   یـ ا. اسـت  ین كـار شـدن  یـ ن باورند ایبر ا

ل منت و با یكرد حتلیبه عنوان رو ییاز ساختارگرا یریگ هبره

ه بـر  یـ بـا تك (گسرتش معانی : لیاز قب ییكارها ه راهیارا

ع و یـ ، تقط)ض و امثـال آن یه، استعاره، جمـاز، تعـر  یكنا

ظاهر و بـاطن، طـرح سـطوح     ید، رمزگذاریجد یجاد معانیا

                                                
 .١٨/٠٥/١٣٩١: ؛ تاریخ تصویب ایی٠٧/٠٧/١٣٨٩:خ وصولیتار*. 
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بـا مـنت، طـرح     یكیمعنا، گفتمـان هرمنـوت   ۀانیساختارگرا

را  یر موارد مشابه، گسرتش معارف قرآنـ یجامع و سا یالگو

ات و یـ ممكن و معقول دانسته و بـا اسـتفاده از روا   یامر

كارهـا   مشروح راه. د منوده استیینظرات مفسران، آن را تأ

 . اله جست و جو كردد در مقیها را با و مستندات آن

، ظـاهر و بـاطن قـرآن،    یـی گرا سـاختار : ها کلید واژه

.تیك، روایهرمنوت
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 طرح مسئله

 یم بـرا یت قـرآن كـر  یاز هـدا  یریـ گ استمرار هبـره 

 یگر عصـر یر دیپس از عصر نزول آن، و به تعب یها نسل

 یقـرآن در طـ   ییمعنا ۀنبودن آن، مستلزم گسرتش دامن

هـای   ن امـر دیـدگاه  یـ ا یدر خصوص چگـونگ . زمان است

 یا عـده . وجود دارد یان دانشمندان اسالمیدر م یخمتلف

 ینیثابت و متع ین باورند كه الفاظ قرآن معانیبر ا

الفـاظ قـرآن را    یتوان معان یمن یچ رویدارند و به ه

آن  یمعـان  یبـرا  یدرون یها هیو قائل به ال گسرتش داد

 نیـ ز بـر ا یـ ن یا عـده ؛ و )٣٥٦ /١٦، یاسـدآباد (شد 

مراتـب   یدارا ییم از نظر معنـا یباورند كه قرآن كر

قابل فهـم اسـت    یا عده یاست كه هر سطح آن برا یطول

ن اسـت كـه   یـ ا یسؤال اساسـ . )٦٧-٦٤/ ٣طباطبایی، (

ها سطوح  ف نشدن آنیتوان با حفظ الفاظ و حتر یچگونه م

 یمقاله درصدد بررس. قرآن قائل شد یبرا یخمتلف معان

بـا حفـظ الفـاظ     یمعان ۀبه گسرت یابیدست یكارها راه

 .است

 

 ییف ساختار و ساختارگرایتعر

ن كننـده مناسـبات   یـی چارچوب تع یساختار به معنا

دار یـ ا پدیـ ك داستان، اثـر  ی یا اجزایدرون عناصر 

اثـر   یان اجزایك میخوانی ارگان است كه به مفهوم هم

بـه مـنت    یفلسف یكردیگردد و ساختارگرایی، رو یباز م

گرایی سـاختار  .ابدی یت میاست كه در جهت فهم منت، امه

توان بـه صـورت روش علمـی     را در مفهوم جامع آن، می

یک پدیـده   ۀبررسی مناسبات درونی عناصر تشکیل دهند

تعریــف منــود و در مفهــوم خــاص، آن را بــه عنــوان  
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تـوان در نظـر    ای در مورد شکل یا سـاختار مـی   نظریه

ر منت بـه  یساختارگرایی برای تفس .)١٨٠، یامحد(گرفت 

ك منت توجـه  یساختار  ین اجزایل جمموعه مناسبات بیحتل

خمتلــف  ین اجــزایبــ یاز مناســبات خــاص درونــ. دارد

بر . دیآ ید میظاهر منت پد یورا یدیجد یساختار، معان

هــا و  ، مناســبات، تفــاوتیاســاس اصــول ساختارشناســ

ت، شـكل و  متفـاو  یهـا  منت به نشـانه  یهای اجزا تقابل

گر مـرتبط سـاخته، و   یكدیها را با  دهد و آن یم یمعن

از عناصـر   یا نشینی جمموعه دهد كه از راه هم یامكان م

، یصـفو (تازه ساخته شود  یهایی با معان ، عبارتیصور

٦(. 

 

 قرآن یساختار یها یژگیو

را از  سـاختاری اسـت كـه آن    یها یژگیو یداراقرآن 

ن قرآن در ابعاد معنا یتع. سازد یدیگر متون، ممتاز م

خداوند  یب مجالت از سویو مفهوم، ساختار الفاظ و ترك

ژرف معارف قرآن و اختصـاص   ینبودن آن، حمتوا یو بشر

خاص، استمرار اعجاز قـرآن   ۀنداشنت آن به عصر و دور

، از مجله یبشر یها آن بر دانش ۀق و گسرتدیر عمیو تأث

 .ها است یژگین ویا

 ییمعنـا  یها یژگیاز و یقرآن حت یساختار یها یژگیو

نظران  از صاحب یكه برخ ییابند تا جای یم یشرتیت بیامه

 : ندیجو یها م یژگین ویاعجاز قرآن را در ا

ب و یـ نظـم و ترت  یفصاحت و بالغت عبـارت از نـوع  «

 یخت و صورت نگـار یر ینوع. ب استیف و تركیتأل یقسم

. (...) اسـت  یزیـ آم بافنت و آراسنت و رنـگ  ینوع. است

اد یـ ز یگـر بـه درجـات   یك كالم نسبت به كالم دی یگاه
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شـود   ینسبت به آن برتر م یتیابد و با خصوصی یت میمز

 یبرتـر  یفیبـر تـأل   یفیو تأل یبر نظم یكه نظم چنان

 یا هگر برترند و پـار ید یاز كالم بر برخ یدارد، برخ

ادامـه   ین برتـر یرند و ایگ یم یشیگر پید یا بر پاره

كـه بـه    نیـ رسـند تـا ا   یباال م یگاهیابد و به جای یم

هـا سسـت و    ده و گمـان یـ ها بر رسند كه طمع یم یا نقطه

متوقــف  یهــا در نــاتوان  روهــا ســاقط و گــام  ین

 ).٣٨، یرجانج(».شوند یم

 

 قرآن یسلسله مراتب ساختار

قرآن، تناسب اجزاء است كه  یاز ابعاد مهم ساختار

 :ابدی یر منود میز یدر مراتب خمتلف ساختار

؛ شامل ییو آوا یواژگان یها ها و تناسب یمهاهنگ.١

.ها نش آنیو چ یریكارگ به یها و چگونگ نش واژهیگز

؛ شـامل  یا هیـ درون آ یهـا  هـا و تناسـب   یمهاهنگ.٢

و تناسب اجـزاء در   یات و مهاهنگیساختار آ یگوناگون

.اتیفواصل آه و یآ

؛ شـامل  یا درون سـوره  یهـا  ها و تناسـب  یمهاهنگ.٣

ات و یـ ونـد آ یهـا و پ  ، ارتبـاط خبـش  یموضـوع  یمهبستگ

.ان فواصلیم یمهاهنگ

ها؛ شامل ارتباط  ان سورهیها م و تناسب  یمهاهنگ.۴

جوار، ارتباط آغاز سوره و فرجام  هم یها سوره یمضمون

آغـاز و  جـوار در   هـم  یها سوره ین و مهاهنگیشیسوره پ

).٢۴١-٧٣، ص یخرقان(ها  ان سورهیفرجام و ارتباط م

عالوه بر موارد فوق به موارد زیر نیز اشاره شـده  

 :است
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هـای   ای از سـوره  تناسب و پیوستگی میان جمموعه.١

ها؛ قرآن، بر اساس حروف مقطعه و سیاق عمومی سوره

تناسب و پیوستگی میان کلمات قـرآن و ایجـاد   .٢

نشان دادن امهیت کلمات و مفاهیم ساختار درختی برای 

).٧٠-۶۵ایازی، ص (ها با یکدیگر  و نوع ارتباط آن

 یهـا  و ارتباط سوره  یدر نقد موارد ناظر به مهاهنگ

هـا و   ان سورهیها م و تناسب  ید گفت مهاهنگیجوار با هم

 ین فـرض مبتنـ  یجوار بر ا هم یها سوره یارتباط مضمون

بعد ارتباط  ۀسور یسوره و ابتدا ین انتهایاست كه ب

مصحف واحـد،   ۀین فرض كه ارایبرقرار است و ا یمشخص

 یب قرآن فعلیرفته است و ترتیدر عصر عثمان صورت پذ

نزول است، در صورتی که از مسـلمات علـوم    یبر مبنا

ست و یب نزول نی، ترتیب قرآن فعلیاست كه ترت یقرآن

. مبنا قرار گرفتـه اسـت   یبعد یب در عصرهاین ترتیا

بسـنده كـرد و    یید به ارتباط معناین اساس بایبر ا

تواند مبنا قرار  یقرآن من یها سوره یتقدم و تأخر رتب

 .ردیگ

 

 شروط دستیابی به فهم 

با اینکه هدف از کاربرد زبان دستیابی بـه معنـا   

است، اما این معنی نـه صـرفًا در سـاختار و نـه در     

ها شرط دسـتیابی   است؛ بلکه اینعناصر و عالیم زبانی 

 ۀدیـ كور، در هر پدیان ریبه ب. شوند به فهم حمسوب می

اســت كــه مكتــب  یاز نظــام ثــابت یكــه خبشــ یزبــان

 یپردازد، معنا یآن م ۀبه مطالعه دربار ییگرا ساختار

 ۀن امـر، وجـود حـوز   یـ ا ۀجینتـ . وجود دارد یداریپا

گر یكدیم است كه نه بر جهان، بلكه بر یاز عال یثابت
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م و ین حوزه، شـرط تفهـ  ین حال، ایداللت دارند؛ در ع

تـدارك   ییآن رمزهـا  یسازد و برا یتفاهم را فراهم م

 ).٣٠٢ور، یاست(ند یب یم

 

 سطوح معنا شناسی قرآن

فته در منت قرآن بر مبنای  یبه معان یابیراه دست

 :ده استیه گردیر ارایز یها دیدگاه رایج، در گام

مفـردات   یو شناخت معنـا  یواژگان یمعنا شناس.١

قرآن؛

ب و یــاز ترك ی، آگــاهیا گــزاره یمعنــا شناســ.٢

مجله است و توجـه   ۀدآورندیف هبنجار كلمات كه پدیتأل

داللـت در چـارچوب    یبه نقش واژگان در مجالت و چگـونگ 

عرف عقال؛

ر مـنت، اختصـاص   یـ متنـاظر و فراگ  یمعنا شناس.٣

اتـر  فر یبه منت، كه مستلزم دركـ  یدگاه مشخصیدادن د

 یهـا  هیـ بـه ال  یابیها و دست از واژگان و آحاد گزاره

).۴٠٨-۴٠۵روشن،  یدیسع(منت است  یدرون

ن یـ توان به ا یدگاه مین دیو نقد ا یدر مقام بررس

فته در مـنت،   یبه معان یابینكته اشاره كرد که دست

تر را نیازمند است و حتی گام خنسـت،   فرآیندی پیچیده

هـای بعـدی،    بـدون گـام   یعنی معنا شناسـی واژگـانی  

پذیر نیست و مستلزم حصول درکی و لـو امجـالی از    حتقق

تـوان گفـت فراتـر از     مـی . مراتب خمتلف ساختاری است

ها کـه در قالـب    ها و درک گزاره تعامل بین درک واژه

ها به امجال پذیرفته شده اسـت، درک   درک الفاظ و آیه

ظ، ها و حتـی درک معنـا و حمکـی الفـا     ها و آیه گزاره

هـای گفتـه شـده در     هـا و تناسـب   مستلزم درک مهاهنگی
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در این میان ساختار سوره . مراتب خمتلف ساختاری است

ونـد  یهـا و پ  ، ارتبـاط خبـش  یموضـوع  یبه ویژه مهبستگ

 . ات، مورد توجه قرآن شناسان قرار داردیآ

 

 معنا یواحد اساس

ت یـ ن نظـر امه یـ معنـا از ا  یپرداخنت به واحد اساس

 یدر چه سطح یاصل یام و حمتوایكند پ یمشخص مدارد كه 

ر سطوح یرد و چگونه بر سایگ یشكل م یاز سطوح ساختار

، الفاظ و یریبنا بر قول مشهور تعب. گذارد یر میتأث

انـد و در مقابـل    كـالم  یاصـل  یا تكواژها سنگ بنـا ی

 یمبنا -ات در قرآنیا آیو  -معتقدند كه مجالت  یگروه

 :شكل دهنده به معنا هستند یاصل

ترین واحـد معنـادار زبـان،     تكواژ به عنوان کوچک

مًا یتواند مستق یاست كه م یانیترین واحد نظام ب کوچک

داشـته   یزبان، وابسـتگ  ییبا هر قسمت از نظام حمتوا

زان یـ خاص، و م یها نظم ثابت تكواژها در ساخت. باشد

كـار  . دنـ یآ یزبان به مشار مـ  یاز مبان یف آزادیتعر

 ین ساختار منظم را به روشـ یزبان شناس آن است كه ا

، دستور زبـان  یفین توصیچن. ف كندیق و جامع توصیدق

در  یا هیـ توان نظر یدستور هر زبان را م. شود یم یتلق

 ).٢٠۶ -٢٠٠(باب ساختار آن زبان در نظر گرفت 

تـرین   هـا بـه عنـوان بـزرگ     رسم بر آن است كه مجله

هـا را   ر نظر گرفته شـوند، و آن ده دیهنجار یواحدها

واره، عبارت، كلمه و تكواژ  ب به مجلهیتوان به ترت یم

برخوردارند  ین واحدها از سلسله مراتبیا. ه كردیجتز

. شـود  یپیکر بستی منعكس م یها كه در گفتار با مشخصه

سـاختمان مجلـه    یبـرا  یمناسب یها ها، عالمت ن مشخصهیا
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 ییهـا  هیكه مجله از ال نیبا توجه به ا. سازند یفراهم م

،   یه، تركیل شده است و در هر الیتشك ب تكواژهـا عمـال

شوند، مجله  یف میها توص ترین سازه مهواره بر حسب نزدیک

مًا یرا مسـتق  تـوان آن  یاست كه من یا دهیچیچنان واحد پ

ت، یـ امس(ان كـرد  یـ آن ب یتكـواژ  یبر حسب سـاختارها 

١٨٨.( 

تـرین   گفـت کوچـک  د یدر مقابل سخنان اشاره شده با

 یاصل یهر سوره مضمون. واحد نظم در قرآن، سوره است

ات سوره به صورت الزم و ملزوم، با آن یآ ۀدارد و هم

د با توجـه بـه آن صـورت    یر سوره بایمرتبطند و تفس

ات یـ برای منونه، فراهى سوره ذار. )۶-۵ر، یم(رد یپذ

، ١٥-١٩، ١-١٤آیـات  : م كرده استیرا به هفت خبش تقس

در خبــش خنســت . ٥٢-٦٠و  ٤٧-٥١، ٣٨-٤٦، ٢٤-٣٧، ٢٠-٢٣

ل یـ ا از قبین دنیسوره، منودهاى رمحت و غضب اهلى در ا

ستم ثـواب و عقـاب در   یهاى باد و باران، از س دهیپد

فـر  ین خبش وجه جمـازات و ك یت دارند و در ایآخرت حكا

ان یدر خبش بعدى، جنبه ثواب اعمال ب. ن شده استییتب

خبش، موضوع جزا و عقاب، با عرضه ن یدر سوم. شده است

. د شده استیهاى آفاقى و انفسى تأك دهیشواهدى از پد

ت مسئله یخى براى تثبیز شواهدى تاریدر دو خبش بعد ن

د و نبـوت  یـ خبش ششم معاد را به توح. ارائه شده است

اىن سوره، به پیامرب صلی اهللا یدهد و در خبش پا وند مىیپ

شـود كـه    تسلى داده مـى  گونه ه و آ له و سلم اینیعل

شان اسـت  یماىن خمالفان او بر عهده خود ایا ت ىبیمسئول

سـوره،   حمورن یبنابرا. )٢١٩-٢١۵  ،ییآقا(امرب ینه پ

د بـر عقوبـت كـافران اسـت،     یـ امت با تأكیجزا در ق

ر، ص یـ م(پـاداش   ۀگران یتالف ۀد بر جنبیالبته با تأك
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ن حمور با مهه سوره مرتبط بوده و هفـت خبـش آن   یا. )۶

ن روشن است كه در سوره یمهچن. دهد وند مىیرا به هم پ

 : افته استیها به طور منطقى بسط  دهیافكار و ا

ه طـرح شـده   یـ ، نظر١-١٤، شامل آیات ١در خبش .١

 است؛

ن ییه تبی، نظر٢٣-١٥ات ی، شامل آ٣و  ٢در خبش .٢

 شده است؛

ه بـا  یـ ، نظر٤٦-٢٤، شامل آیـات  ٥و  ٤در خبش .٣

 د شده است؛ یت و تأكیادله و شواهد خمتلفى تقو

ه در یـ ن نظریـ ، ا٥١-٤٧، شامل آیـات  ٦در خبش .٤

 تر قرار گرفته است؛  عیاندازى وس چشم

ن یــا ٦٠-٥٢، شــامل آیــات ٧تــًا در خبــش یو ا.٥

ه و آ یـ طى كه حضرت حممد صلى اهللا علیانداز با شرا چشم

. وند خورده استیله و سلم در آن قرار گرفته پ

اس یـ ز آهنگ سوره آشـكارا در ق یبه عالوه حمتوا و ن

با پاداش و ثواب اخروى بـر جنبـه جمـازات و عقوبـت     

گونه كـه مالحظـه    مهان. )٢١٩-٢١۵، ییآقا(د دارد یتأك

مرتبط و  یا توان كل سوره را به صورت جمموعه یشود م یم

 .گرفتمنسجم در نظر 

 ساختار سوره

 یات، نظـرات متفـاوت  یـ ارتباط آ یم چگونگیدر ترس

كـه در   یاتیـ ن آیه شده است كه دال بر تناسب بیارا

جـوار بـا    ات هـم یـ اند، ارتباط آ ك مرحله نازل شدهی

گر، اشتمال هر سوره بر چند موضـوع جداگانـه و   یكدی

 یت واحد و وحدت موضـوع یهر سوره از جامع یبرخوردار

ات یــآ یوســتگیدر انســجام و بــه هــم پرگــذار یتأث

م یقـرآن كـر   یهـا  نكه هر یک از سورهیبا ا. باشند یم
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اسـت، امـا    یا ژهیـ كرد و مشخصه وینشانه و رو یدارا

 یبـرا  یها را بسان فصـول و ابـواب   ن سورهیتوان ا یمن

تکلف آمیز و با  یدگاهین دیمنود و چن ید تلقیقرآن جم

گـر،   خامـه (ود ر خواهد بیكرد قرآن مغایگاه و رویجا

٢-١٢۵ .( 

 یسـوره مبتنـ   یگر در خصوص ساختار هندسیدگاه دید

 یخمتلفـ  یقرآن، ساختارها یها ن است كه در سورهیبر ا

كار گرفته شده  وند دادن موضوعات گوناگون بهیپ یبرا

مشـخص،   ییاست كه پرورش موضوعات در انسـجام و مهسـو  

 یموضوعات به عنوان فـروع موضـوع واحـد، برخـوردار    

مشـخص در   یان هـدف فكـر  یضوعات از حمور جتانس و سرمو

ق آن بـه مشـار   یموضوعات به عنوان حمور وحدت از مصاد

 ).١۴٩-١۴٨، یبستان(روند  یم

متون  یبرا ین تفتازانیدگاه سعدالدیبا توجه به د

قـرآن سـه خبـش     یها سوره یبرا یمانه، برخیو حك یادب

 :اند ر كردهیتصو

، »مطلــع«ا ســرآغاز كــه از آن بــه یــشــروع .١

مقدمـه   ۀشود و به منزل یر میتعب» فاحته«ا ی» ابتدا«

.بر سوره است یدرآمد شیو پ

ل مطالب یكره كه به بسط و تفصیا پی یانیخبش م.٢

و عمده سـوره   یپردازد و قسمت اصل یح حوادث میو توض

.است

ا یـ » مقطـع «ا اجنـام كـه از آن بـه    یـ ان یپا.٣

شود و در آن، موضوع به فرجام خـود   یر میتعب» خامته«

از سـوره اشـاره    یا جـه یا نتیـ ده یـ رسد و بـه چك  یم

).١۴۴-١۴٣، یخرقان(گردد  یم
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 سوره یادب یها اجزاء و گونه

 : ف كالم پنج مرتبه مشرده شده استیمراتب تأل یبرا

وند حروف با هم، اسم، فعل، حـرف بـه وجـود    یاز پ

ای كـه   به گونـه  ن كلمات با همیف اید و از تألیآ یم

اگـر در  . دیـ آ ید مید، نثر پدیبه وجود آ یدیمف ۀمجل

ت شود به آن نثـر مسـجوع گفتـه    یآخر كلمات سجع رعا

 یا از كلمات با هم بـه گونـه   یوند برخیبا پ. شود یم

رد یـ گ یمقطع، خمرج و مدخل باشد، نظم شكل م یكه دارا

كـالم  . نـد یوزن باشـد، بـه آن شـعر گو    یو اگر دارا

شود و  یا حماوره است كه به آن خطابه گفته میمنظوم، 

پـس انـواع   . ندیگو یا مكاتبه است كه به آن نامه می

نظـم   یست و هر یک داراین پنج قسم خارج نیكالم از ا

 . اند ژهیو

 یادب یها قرآن با گونه یو متن یق ساختار ادبیتطب

قائـل بـه    یبرخـ . ج از موضوعات مورد اختالف استیرا

ق هستند و هر چند مشول قرآن بر ین تطبیا یریپذ امكان

ح خـود قـرآن   یشعر به مفهوم مصطلح را مطابق با تصر

سـت  یم و در خـور وى ن یاموختیـ به او شعر ن] ما[و (

ــا ــخن[ن ی ــن ن ] س ــرآىن روش ــدرز و ق ــز ان ــتیج ) ١.س

در نثر قرآن را مهـراه   یادب یها رند، اما گونهیپذ یمن

داننـد   یمنحصر بـه فـرد، پـذیرفتنی مـ     یها یژگیبا و

 ). ١۴۵-١۴٢، یبستان(

قـرآن   یاند اعجاز بالغ دانشمندان معتقد بوده یبرخ

های عرب در شـعر، نامـه و    از نظر سبك، خمالف با سبک

مربوط به احوال سـبك در   یشكل كل یا عده. خطابه است

ای كه كالم به  گانه های پنج قرآن را با كالم عرب و روش

                                                
ني ١ ب آٌن م ال ِذْكر و ُقر و إ ْن ه ِغي َله إ ْنب ر و ما ی ناه الشِّع لَّم  . )۶٩/یس(و ما ع
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ر مقفا، كالم ین غشعر، كالم موزو یعنیآن وابسته است 

ر مسـجع و كـالم مرسـل، متفـاوت     یمسجع، سخن موزون غ

عـادت عـرب در انـواع و    «: ندیگو یم یا عده. دانند یم

كالم معروف است، از مجله شعر، سجع، خطابـه،   یها گونه

ان یـ جر یان مردم و در کـالم عـاد  ینامه و نثر، كه م

ژه و خارج از عـادت  یو یا وهیقرآن با نزولش ش. دارد

 یدارد و از هر روشـ  یگاهیجا ییبایآورد که در ز را

قـرآن  ). ١۵۶-١٥٥و  ١١٩،  ٤١لكـواز،  ا(» برتر اسـت 

ك را یـ  چینظـم هـ   یهاست ولـ  م جامع حماسن متام اینیكر

كـه بـه آن  نامـه،     نیـ ن داللت دارد بر ایندارد و ا

تـوان گفـت    یتنها م. توان گفت یا سجع منیخطابه، شعر 

 ).٢٣۵الكواز، (است » كالم«که آن 

 

 گسرتده  یمشول بر معان یقرآن برا یساختار یها یژگیو

م كه امكـان مشـول بـر    یقرآن كر یساختار یها یژگیو

سازند،  یگسرتده را در سطوح خمتلف فهم، فراهم م یمعان

 :ر استیبه شرح ز

 گسرتش.١

هـای یـک دال اسـت کـه      گسرتش به معنای تعدد مدلول

ناشی از تکامل در عنصر سـبک، یعنـی گـزینش و نظـم     

شناسـی مبنـی بـر     دیدگاه زبان  یبا نفادبیات، . است

اینکه هر دال مـدلولی دارد، بـرای یـک دال امکـان     

ن تعدد مـدلول، بـه   یا. کند تعدد مدلوالت را مطرح می

ه منجـر  یـ اول یعـان د در كنـار م یجد یمعان یریگ شكل

با توجه به اینکـه زبـان در سـطح نـوآوری،     . شود یم

 ۀهاست، به واسط تابع قصد در گزینش واژگان و نظم آن
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ای که داللت خنست آن گزینش شده به داللـت   قصد از واژه

 ).٣٢٨الكواز، (رسد  دوم می

ق مفردات الفاظ قرآن از یل خارج بودن مصادیبه دل

ك واژه ی یقی، امكان اطالق حقن امریها، ا له آن موضوع

ق متعـدد و بـه ظـاهر متفـاوت را فـراهم      یبر مصـاد 

با توجه به اینکه مفهوم گسرتش ). ٦٧، یاشرف(سازد  یم

تر از مفهوم جماز است، مصادیق زیر برای گسرتش در  عام

-٣٣٠الكـواز،  (قرآن مورد اشاره قرار گرفتـه اسـت   

٣۵١:( 

ناشی از این است که لفظ به معنـای   کنایه،.١.١

اصلی نیامده است بلکه به معنای دیگری اسـت کـه در   

آید یا در ردیف آن است و توسط معنای اصلی  پی آن می

 ).٣٣١ الكواز، ص(مناید  به معنای دیگری اشاره می

های خود را  و روزى است كه ستمكار دست: برای منونه

امرب راهـى بـر   یـ اى كـاش بـا پ  «: دیگو مى] و[َگزد  مى

 ١».گرفتم می

و حسـرت بـر    یمانیدن دست، احساس پشـ یمراد از گز

). ٣٣٢الكـواز،  (اول است  یمعنا ۀگذشته است كه الزم

ق آن بـر الزم داللـت   یـ آورد و از طر یپس ملزوم را مـ 

ن نوع كاربرد، سـطح فصـاحت كـالم را بـاال     یا. كند یم

سـازد   یر آن بـر شـنونده را افـزون مـ    یبرد و تأث یم

 ).٢٧٦زخمشرى، (

ن سوار یآج خیدار و م ختته] كشتی[و او را بر : ایو 

 یو اشاره دارد كـه آن كشـت   یبر كشت یعنی  ٢.میكرد

و ). ٣٣۴الكـواز،  (حمكم شده است ییها خیها و م با ختته

                                                
لى ١ ض الظَّاِلم ع ع م ی و یال      و ی ـب ـول س س ـع الر َتىن اختََّْذت م َلی ُقوُل ی ِه ی ی د / فرقـان  (ی

٢٧.(  
لى و ٢ ْلَناه ع م ر   ح س اح و د  .  )١٣/ قمر(َذاِت َأْلو
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ن موصوف خود شـده و  یاست كه جانش ین از مجله صفاتیا

 ).۴٣۴،  زخمشرى(آن است یانگر مؤدایب

، داللــت بــر چیــزی از راه تلــویحتعــریض و .١.٢

مفهوم را گویند؛ نه به وضع حقیقی و جمازی مثل سـوق  

الكـواز،  (دادن کالم به بیانی که بر غرض داللت مناید 

٣٣٩.( 

ــه ــرای منون ــت: ب ــه[« : گف ــه آن را ا] ن ــبلك ن ی

هـا   نـد از آن یگو ترشان كرده است، اگر سـخن مـى   بزرگ

 ١.»دیبپرس

از بــاب ) دیپرســهــا ب از آن(» فســئلوهم«غــرض از 

هـا اسـت كـه بـه      ه آنیـ ل علیـ استهزاء و اقامـه دل 

در واقـع قصـد حضـرت    . بت بزرگ اشاره دارد یناتوان

ست؛ بلكه قصد یانتساب فعل خود به بت ن) ع(م یابراه

بت است در  یخود و اثبات آن برا یر فعل برایاو تقر

ت خماطبـان را  یـ كه الـزام حجـت و حمكوم   یضیقالب تعر

 ).٢٠٢قامسى، (سازد  یحاصل م

هـای گسـرتش،    ، از گونـه معانی خـرب و انشـاء  .١.٣

معانی خرب و انشاء است، چون ایـن معـانی تنـها بـر     

شود و بـه داللتـی    اساس معنای وصفی ترکیب فهمیده می

شـود   اشاره دارد که پس از فهم معنای خنست فهمیده می

الكـواز،  (کنـد   و بافت به آشکار کـردن آن کمـک مـی   

٣٤٠.( 

 ٢.شدگان بر آن دست نزنند كجز پا :منونه

                                                
نِطُقون ١ ن َكاُنوْا ی م إ ُلوه َذا َفَس م ه ه ري َله َكب ْل َفع  ).۶٣/ انبیاء(  َقاَل ب
ون ٢ ر َطه لَّا اْلم ه إ س م  . )٧٩/ واقعه(  لَّا ی
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پاكـان   ۀلیاز مس قرآن جز به وسـ  یه یمراد از آ

بـه   ییانشـا  یدر معنـا  یب خربیه تركین آیدر ا. است

 ).١٢٩قامسى، (كار رفته است 

م شـك  یـ ا و اگر در آنچه بر بنده خود نـازل كـرده  

اى ماننـد آن   سـوره  -دییـ گو اگر راست مى -د، پسیدار

  ١.دیفرا خوان -ر خدایغ -راد و گواهان خود یاوریب

بـه كـار    یاخبـار  یدر معنا ییانشا ۀنجا مجلیدر ا

، امـر  )دیـ اوریفـاتوا، پـس ب  (رفته است و امـر در  

كـه قـرآن معجـزه    : زى است، تا به مهه بفهمانـد یتعج

اورد یــرش را بیــتوانــد نظ چ بشــرى منــىیاســت، و هــ

 ).٩١، ییطباطبا(

 ۀمیــان جمــاز و گســرتش، رابــط ۀ، رابــطجمــاز.۴.١

گاتنگی است و گسرتش نزد سیبویه بر جماز هـم اطـالق   تن

 ).٣۴٩لكواز، ا(شود  می

چرا كـه اگـر تـو آنـان را بـاقى گـذارى،       : منونه

كنند و جز پلیـد کـار ناسـپاس     بندگانت را گمراه مى

   ٢.ندینزا

ر یشان تعب ندهیفرزندان، به آ یه از وضع كنونیآ.1

قطعًا راه كه فرزند  نیاست به ا یا كرده است كه اشاره

ها را وصف كرده بـه آنچـه    كند و آن یپدر را دنبال م

).۶٢١زخمشرى، (ل خواهند شد ینده به آن تبدیدر آ

ه گـرفنت  یـ عار ی، در اصطالح به معنـ استعاره.۵.١

اسـت   ییو استعمال آن در معنـا  یقیحق یلفظ از معنا

. دارد یبر اساس مشاهبت، وابسـتگ  یقیحق یكه با معنا

با حـذف ادات   یه است ولیان تشبقت مهیاستعاره در حق

                                                
لى ١ ا َنزَّْلَنا ع م ب م ی ن ُكنُتم ىف ر ـوْا         و إ ع ْثِلـِه و اد ـن م ٍة م ـور س ـِدَنا َفـْأُتوْا ب ب ع

اِدِقني ن ُكنُتم ص ون اللَِّه إ ن د اَءُكم م د  )٢٣/ بقره(  ُشه
ا َك ٢ ر لَّا َفاج وْا إ ِلد َك و َلا ی اد ِضلُّوْا ِعب م ی ه ن َتَذر نََّك إ ا إ  )٢٧/ نوح(فَّار
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ان، یرینصـ (ه ین تشـب یاز طرف یكیه، وجه شبه و یتشب

١٤٢-١٤١.( 

بـه  [و اوست كسى كه شـبانگاه، روح مشـا را   : منونه

رد و آنچـه را در روز بـه دسـت    یـ گ مـى ] هنگام خواب

كند، تا  دار مىیداند سپس مشا را در آن ب د مىیا آورده

بازگشت مشا بـه سـوى   د آن گاه ین به سر آیهنگامى مع

د آگـاه  یـ ا داده اوست سپس مشا را به آنچـه اجنـام مـى   

 ١.خواهد كرد

منظور از جراحت، اعمال و مكتسبات انسان است كـه  

ل یـ از قب یرود اعمـال  یكار م ر اعمال صاحل بهیغ یبرا

، یفروشـ  فروشـی، كـم   ، گرانیهتمت، دروغ، احتكار، دزد

ت و یـ عبودان انسـان و  یو مشابه آن كه ك یربا خوار

صـادقى  (كنـد   یدار م او را خدشه یو اخرو یویات دنیح

 ).۶٧هتراىن، 

 دیجد یجاد معانیع و ایتقط.٢

و  یهــای قــرآن اســلوب چنــد وجهــ یکــی از ویژگــی

شاخه به شاخه شدن  یعنیآن است؛  یمنا ه، گسستهیبالتشب

 ییك مضمون و از معنای ین و قطع توالیو مضام یمعان

ت یـ با پی بـردن بـه امه   یبرخ. دگر پرداخنت یبه معنا

را  قرآن، آن یساختار ۀصین خصیا یادب -یو زبان یهنر

راد آن یـ ب و ایـ انـد نـه ع   حسن و هنـر قـرآن مشـرده   

 ). ۶۵۵-۶۵۴، یخرمشاه(

قـرآن   ییمعنـا  ینه تنها باعـث گسسـتگ   یژگین ویا

. ده اسـت یـ را سبب گرد یینشده است، بلكه تنوع معنا

دورتر از فهم  یزیچ: نقل شده است )ع(از امام باقر 
                                                

ْقضـى   ١ ُثُكم ِفیِه ِلی ع ب ار ُثم ی النَه ُتم ب ح ر ا ج َلم م ع ل و ی اللَّی فَّئُكم ب َتو و الَِّذى ی و ه

ُلوَن م ا ُكنُتم َتع م ُئُكم ب َنب ُكم ُثم ی ع ج ر ِه م َلی ى  ُثم إ م س ٌل م  )۶٠/انعام (َأج
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 یا هیـ كـه آ  یبه درسـت . ستیر قرآن نیمردمان از تفس

گر است و یش در موضوع دیو انتها یش در موضوعیابتدا

هـای گونـاگون    است و به صورت ین حال سخن متصلیدر ع

 ).١٩٢، یحر عامل(١ر استیقابل تعب

اگـر قـرآن بـه صـورت     «: ن باورند كـه یبر ا یبرخ

ن یـ آمد و ا ید به دست منین مهه فوایبود ا ابواب منظم

 بـرای مثـال،  ). ٩٣، ییخو(» دیگرد یجه خبش منین نتیچن

هـا در سـلطنت   ] صـفت [طان یو آنچـه را كـه شـ   «آیه 

روى كردند؛ یبودند، پ] و درس گرفته[مان خوانده یسل

ها بـه  ] صفت[طان یكن آن شید، لیمان كفر نورزیو سل

ز یـ ن[آموختنـد؛ و   دند كه به مردم سحر مىییكفر گرا

ل ] از آنچه بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت، در باب

نكـه آن  ی، با ا]روى كردندیپ[فرو فرستاده شده بود 

كردنـد مگـر    منـى ] سحر[م یچ كس را تعلیه] فرشته[دو 

شـى  یآزما] لهیوس[ما «: گفتند مى] قبًلا به او[آنكه 

] لـی [و » .م، پس زـار كـافر نشـوى   یهست] براى مشا[

آموختند كـه بـه    ى مىیزهایچ] فرشته[ها از آن دو  نآ

هر چنـد  . فكنندیى بیان مرد و مهسرش جدایله آن میوس

له آن بـه احـدى   یتوانستند به وس بدون فرمان خدا منى

آموختنــد كــه  زى مــىیــچ] خالصــه[ان برســانند؛ و یــز

د؛ و یرسـان  شـان منـى  یان داشت، و سودى بدیشان زیبرا

دار یـ بودند كه هـر كـس خر   افتهیدر] انیهودی[قطعًا 

وه كه چـه  . اى ندارد باشد، در آخرت هبره] متاع[ن یا

که  ٢ ».دانستند اگر مى -دندیبد بود آنچه به جان خر

                                                
س َشي«  ١ ـا ِفـي    َلی ُله ُكوُن َأو َة ی نَّ اْلآی آن إ ال ِمْن َتْفِسري اْلُقر ج ُقول الر د ِمْن ع ع ٌء َأب

ا ِفي َشي َشي ه ٌف ٍء و آِخر ر َتص تَِّصٌل م و َكَلام م وٍه ٍء و ه ج َلى و »ع
لى ٢ اِطُني ع ا َتْتُلوْا الشَّی وْا م ع ْلِك  و اتَّب ِطَني  م ُن و َلاِكنَّ الشَّی م َلی ا َكَفر س َن  و م م َلی س

َلَكْني لى اْلم َل ع ا ُأنز ر و م ح وَن النَّاس الس لِّم ع وْا ی ـا     َكَفر وت  و م ر وت و م ر َل ه اب ب ب
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در آن به دو روایـت حضـرت سـلیمان و شـیاطین و دو     

نازل شده به بابل یعنی هاروت و ماروت اشاره  ۀفرشت

 . شده است

مـورد اخـتالف    بعد از بیان چهارده ییعالمه طباطبا

 : گویند مفسرین و احتماالت هر یک از این موارد، می

ن قصـه دارنـد،   یگرى در خارج ایهای د البته اختالف

ن است كه یه، و هم در خود قصه، و آن ایل آیهم در ذ

ان داستاىن است كه در خارج یات در مقام بین آیا ایآ

ان یـ ل بیخواهد مطلىب را با متث ا آنكه مییواقع شده، 

گــر اســت، كــه اگــر یا در صــدد معنــاى دیــكنــد، و 

گر یكـد یم در یهایی را كه ذكر كرد ها و اختالف احتمال

آور در  م، حاصـل ضـرب سـر از عـددى سرسـام     یضرب كنـ 

ســت و شصــت هــزار یك میلیــون و دویــآورد، و آن  مــى

ن مطلـب از عجائـب   یـ احتمال است؛ و به خدا سوگند ا

هـا   اهب و احتمـال اش با مذ هیك آینظم قرآن است، كه 

ز و حمیرالعقـول اسـت، و   یرت انگیسازد، كه عددش ح می

ى خود متكى یباین حال كالم هم چنان بر حسن و زیدر ع

اى بـر   ن حسىن آراسته است، و خدشهیباتریزه است، و ب

-٣۵٣/ ١، ییطباطبـا (شـود   فصاحت و بالغـتش وارد منـی  

٣٥۴(. 

ت یـ ه در خصـوص ظرف یـ ن آیـ در ا یگـر یالبته وجه د

نـده بـه آن   یگسرتده قابل توجه اسـت كـه در آ   یمعان

.م پرداختیخواه

                                                                                                                  
ىت ٍد ح ان ِمْن َأح لِّم ع ا حنَُْن ِفْتَنٌة َفَلا َتْكُف  ی نَّم ُقوَلا إ ُقوَن ی َفر ا ی ا م م وَن ِمْنه لَّم َتع ر  َفی

ْني ِه ب ـوَن     ب لَّم َتع ْذن اللَِّه  و ی إ لَّا ب ٍد إ ِه ِمْن َأح یَن ب ار ض م ب ا ه ِه  و م ج ِء و َزو ر اْلم

ا َله ىف ا ن اْشرتََئه م وْا َلم ِلم م  و َلَقد ع ه نَفع م و َلا ی ه ر ض ا ی ِة ِمـْن َخَلـاق  و   م ِخر ْال

وَن َلم ع م  َلو َكاُنوْا ی ه ِه َأنُفس ْا ب و ا َشر ْئس م  ).١٠٢/ بقره(َلب
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 چندگانه، ظاهر و بطون قرآن یرمزگذار.٣

م یمفسر مهواره به دنبال معناى منت است و منت از عال

ب یـ اى فراهم آمده است كه با قواعـد خاصـى ترك   زباىن

ن قواعـد و  یـ ى بـا ا یارى آشـنا یـ مفسر به . اند شده

كند تا به معناى  م، تالش مىیعالى با كاربرد آن یآشنا

ن باورند كه مـنت، معنـاى   یبر ا یا عده. ابدیمنت دست 

تابـد و حامـل معـاىن     اى را برمنـى  گانهین یثابت و مع

ن داشـنت و  یاى از تعـ  زهیـ ه آمیـ ن نظریا. ت استیا ىب

ن و یهـاى تعـ   رند و سـاحت یپذ ن نداشنت معنا را مىیتع

ا، یـ ن یقـائم (سـازند   مىگر جدا ین را از مهدیعدم تع

 یریدر واقع با جلوگ ینیرمزآلود بودن متون د. )٢٣٥

اسـتمرار   ۀنی، زمـ یمعـان  ییا یرین و شكل گیاز تع

برای منونه، . سازد یرا فراهم م ینیق فهم متون دیتعم

ن حبـث اشـاره   یگر اید ۀبه جنب ییمرحوم عالمه طباطبا

عـاىن  ك معـاىن طـوىل از م  یـ وی در خصوص تفك. است كرده 

 : دیگو ین معنا، میعرضى و مسئله تع

كـه  ) ا ظهر و بطـن ی(د ظاهر دارد و باطن یقرآن جم

ن دو معنا یكه ا نیاند، جز ا هر دو از كالم اراده شده

ظاهر  ۀنه اراد ،گریدر طول هم مرادند نه در عرض مهد

بـاطن   ۀكنـد و نـه اراد   باطن را نفى مـى  ۀاراد ،لفظ

 . )۶٧-۶۴/ ٣، ییطباطبا(شود  ظاهر مى ۀمزاحم اراد

ك یان معاىن طوىل را از معاىن عرضى تفكین بیوی در ا

ست كـه  ین معنا نیذوبطون بودن قرآن به ا. کرده است

كننـد و   گر را نفى مـى یاى است كه مهد قرآن حاوى معاىن

ن معاىن رابطه طوىل دارنـد،  یگرند، بلكه ایدر عرض مهد

. دارنــدانــد و در دقــت و لطافــت تفــاوت  مهــه راســت

ن داشـنت و  ین سخن را به خمتصـات حبـث تعـ   یم ایتوان مى
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ن حبـث  یـ م و در قالـب ا ین نداشنت معنا انتقال دهیتع

گـرى  ین و از جهـت د یمعاىن قرآن از جهىت معـ : مییبگو 

منت . ن در كار استیاز حلاظ معاىن عرضى تع. اند نینامع

سـت مهـه   یفقط حامل برخى از معاىن عرضى است و ممكـن ن 

امـا از حلـاظ معـاىن طـوىل     . را به منت نسبت دادها  آن

توان  عىن هر معناى طوىل را مىین نداشنت حاكم است؛ یتع

ن معاىن طوىل با افهام یا. ه به منت نسبت دادیالسو على

-۶٧، ص ٣، ج ییطباطبـا (ابند ی ن مىیخماطبان قرآن تع

۶۴( . 

قـرآن   یچهار سـطح بـرا  ) السالم علیه(امیراملؤمنین 

 : اند ان كردهیب

عبـارت و  . مهانا كتاب خداوند مشتمل بر چهار است«

عوام است و  یق، پس عبارت برایف و حقایاشاره و لطا

ق یاء و حقـا یـ اول یف بـرا یخواص و لطـا  یاشاره برا

 ). ٢٧٨، ص ٧٥ج  ،یلسجم(١».ایانب یبرا

شـود كـه    ین مـ یـی گونـه تب  نیچهار سطح فهم قرآن ا

ر ظاهر یر شده شامل تفسیعبارت كه از آن به لفظ تعب

ق در حـول ظـاهر، و   یعبارت است از حتق ۀاست، و إشار

ق عبـارت اسـت   یاللطائف مهان بطون قرآن است، و احلقا

 ). ٣٢، ص ١ صادقى هتراىن، ج(ل قرآن یاز تأو

در روایات این نکته بارها تکـرار و تأییـد شـده    

بـه  . است که قرآن کریم عالوه بر ظاهر، بطـونی دارد 

قـرآن  «: نقل شده است) ع(منونه از امام باقر عنوان 

                                                
إن كتاب الّله علـى اربعـة أشـیاء، علـى العبـارة و اإلشـارة و اللطـائف و         ١

احلقائق، فالعبارة للعوام و اإلشارة للخـواص و اللطـائف لألولیـاء و احلقـائق     

 .  لألنبیاء
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دارد و آن  یگر و ظـاهر یدارد و آن بطن، بطن د یبطن

 ).١٩٢، ص یحر عامل(١»گرید یظاهر، ظاهر

برخی از نصوص برای قرآن هفت بطن و در برخی دیگر 

اند که مقصود از آن، کثرت بطون  هفتاد بطن قائل شده

 یبرا«: وده استفرم) ص(امرب یبه عنوان منونه، پ. است

تـا   یباطن آن بـاطن  یاست و برا یقرآن ظاهر و باطن

 ). ١٠٧، ص ۴ج ، ییاحسا( ٢»هفت بطن

بنابراین قرآن کریم کتابی عمیق و ذوبطون اسـت و  

مند  تواند از آن هبره هرکس به حد ظرفیت وجودی خود می

قرآن را  ۀنیز آیات کریم) علیهم السالم(شود و ائمه 

فرمودنـد و بـرای    قرآن معنی مـی  برای برخی به ظاهر

برخی به باطن قرآن و این بستگی به حتمـل آن افـراد   

بـه عنـوان منونـه    ). ٣٧۴-٣٧٣جوادی آملـی، ص  (داشت 

 : دیگو یسار میل بن یفض

ـْن  « ۀیدر مـورد آ ) السـالم  علیه(از امام باقر  و م

ِمیاها َفَكَأنَّما َأحیَأح : فرمـود . دمیپرس» عًایا النَّاس ج

كه  یگفتم كس. ا غرق شدن باشدیكه در حال سوخنت  یكس

: ت رهنمون شـود؟ فرمـود  یبه هدا یرا از گمراه یشخص

-٢١٠، ص ٢، جلـد  ینـ یكل(٣ل برتـر آن اسـت  ین تأویا

٢١١.( 

 انه معنایسطوح ساختارگرا.۴

ــاختارها   ــف س ــال كش ــه دنب ــاختارگرا ب ــر س  یمفس

ر متـام  یـ در ز. اسـت  یا و افسانه یی، روایشناخت  زبان

                                                
ْطنًا  « ١ آن ب نَّ ِلْلُقر ْطنًا[إ ْطن ب ر] و ِلْلب ر َظه ر و ِللظَّه  .»و َله َظه
 إن للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن إىل سبعة أبطن ٢
ـا      ٣ ی یاهـا َفَكَأنَّمـا َأح ـْن َأح ِه و م لَّ ِفي ِكَتاب زَّ و ج ُل اللَِّه ع َفر ع َقو ع ي ج ُقْلت ِلَأب

ى َقـاَل َذاَك   النَّ ـد َلى ه َلال إ ا ِمْن ض ه ج ْن َأْخر ق ُقْلت َفم ق َأو َغر ر ِمیعًا َقاَل ِمْن ح اس ج

َظم ا اْلَأع یُله َتْأو
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. ژرف عـام قـرار دارنـد    یساختارها، سـاختارها  نیا

معنا را بنا  ۀانیسطوح گوناگون ساختارگرا یها مهگ آن

 ).٣٠۵-٣٠٧، ص یساجد(ند  یم

از سـطوح   یتوان مصداق یقرآن را م یدیات كلیفهم آ

خـود   ۀقرآن دانست كه به نوب ییژرف در ساختار معنا

ر یات مـرتبط را امكـان پـذ   یر آیاز سا یتر قیفهم عم

زان یر املیتفس ۀدر مقدم یآمل یت اهللا جوادیآ. سازد یم

 :دیگو یم

اسـت كـه جـز در     زانیاملره خاص یو اما آنچه كه س

ان ینیشـ یر پیهم السالم در تفاسـ ین علیات معصومیروا

شـود و بعـد از آن هـم هنـوز بـه       ده مـى یبه ندرت د

دى و یات كلیى آیش باقى است، مهانا شناسایابتكار خو

دى درهـاى  یات كلیقرآن است كه در پرتو آن آاى  شهیر

گردد و با شـناخت آن   گر گشوده مىیات دیارى از آیبس

ات یـ ارى از آیه بسـ ین شجره طوىب تغذیاى ا شهیات ریآ

ات یـ ى آیجه شناسـا یو نت(...)    . شود اى روشن مى شاخه

ت ظهور یفیى و كیات روبنایى با آیر بنائى و آشنایز

ات یـ ن آیات و حنوه رجوع این آیاى در ا هیات پایآن آ

ر، یات، گذشته از استحكام اصل تفسیى به آن آیروبنا

 ۀن دائـر یاى در مباىن ا شهیگونه اختالف ر آنست که هیچ

عـىن قـرآن   ینكه در اصل مـنت  یاملعارف راه ندارد چه ا

، ییطباطبـا (چ راهى براى اختالف وجود ندارد یم هیكر

.)١٨-١٩، ص ١ج 

 با منت یكیگفتمان هرمنوت.۵

افت یگام اول درك منت، عبارت از در ۀفهم، به منزل

ك كـل  یـ از معنا و مراد منت، به مثابه  یط و خامیبس

در . اسـت  ییك حدس ابتـدا یاول،  ۀفهم در مرحل. است
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فهـم و درك   ۀنی، زمـ ینـ ییند تبیفرا یعنی یگام بعد

 یانیپا ۀد؛ و در مرحلیآ یمنت فراهم م یلیق و تفصیعم

ن یـ در ا. دیـ درآ ی، منت به متلك مفسر میلیبا فهم تفص

ن دو مرحلـه  یبـ  ۀن به صورت واسطیی، تبیند قوسیفرآ

تـوان   یم). 75-74، ص١٩٧٦كور، یر(كند  یاز فهم عمل م

شـناخت  (ل سـاختار زبـان   یاز كاركرد حتل یریگ با هبره

 یایـ و دن یحمك(منت  یعمق ی، به فهم معنا)یسطح یمعنا

 ).٢١٧، ص ١٩٩٠كور، یر(د ی، رس)منت

ها در حركت از معنا  منت و جهان گزاره یگشودن معنا

د از معنا به یفهم منت با یبرا. ردیگ یصورت م یبه حمك

 ۀد به آنچه مـنت دربـار  یگو یاز آنچه منت م یعنی، یحمك

ل یـ نـد حتل ین فرآیـ در ا. كند، گـذر كـرد   یآن صحبت م

كند كه هم  یفا میرا ا یا نقش واسطه) نییتب(ساختاری 

به منت، كارساز است و هـم در   ینیكرد عیه رویدر توج

 ).٨٧، ص ١٩٧٦كور، یر(كرد ذهنی یاصالح رو

و «ه یـ ر آیدر تفس ییبه عنوان منونه، عالمه طباطبا

ازمود، و یـ م را پروردگارش با كلمـاتى ب یچون ابراه

: فرمـود ] خدا به او[د، یوى آن مهه را به اجنام رسان

] میابـراه [ ».شـواى مـردم قـرار دادم   یمن تو را پ«

مان من بـه  یپ«: فرمود» ؟]چطور[از دودمامن «: دیپرس

اول با توجه به مفهـوم   ۀدر وهل ١».رسد دادگران منىیب

 :ندیگو یه، میآ یكل

فه اشاره دارد به یه شرین آیم ایبنا بر آنچه گفت

ن یـ نكه خداى تعاىل مقام امامت را بـه او داد و ا یا

افتـاده، در  م ع اتفـاق  یواقعه در اواخر عمر ابراه

                                                
َتلى ١ ِذ اب مامًا قـاَل و    و إ نِّي جاِعُلَك ِللنَّاس إ نَّ قاَل إ ه َكِلماٍت َفَأَتم ه ب ب راِهیم ر ب إ

ی ِدي الظَّاِلِمَنيِمْن ُذر ه ناُل ع ).  ١٢۴/بقره(ِتي قاَل ال ی
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ل و اسـحاق ع و  یـ ش و بعد از تولـد امساع یریدوران پ

ن ین فلسـط یل و مادرش را از سرزمیبعد از آنكه امساع

ن مكه منتقل كرد، هـم چنـان كـه بعضـى از     یبه سرزم

، ج ییطباطبـا (انـد   ن نكته شدهیز متوجه این نیمفسر

 .)۴٠۴، ص ١

بـا   یق مفهـوم كلـ  یـ ن، با تطبییتب ۀسپس در مرحل

ابنـد و  ی یه دسـت مـ  یـ آ یلیبه فهم تفصـ  یفظل یمعنا

 :ندیگو یم

مـراد بـه   . (...) گـردیم  ه برمـی یحال به الفاظ آ

م یى است كه ابـراه یایه مورد حبث، قضایدر آ) كلمات(

ى است اهلى، كـه وفـاى   یش شد، و عهدهایها آزما با آن

ه كواكـب،  یبداا را از او خواسته بودند، مانند قض

هجرت، و قربـاىن كـردن فرزنـد، و    ها، و آتش، و  و بت

ق یـ عىن توفیخدا آن كلمات را متام كرد، . (...) رهیغ

م كـرد و مسـاعدتش فرمـود تـا     یرا شامل حال ابـراه 

خواســت دســتورش را عمــل كنــد  طــور كــه وى مــی مهــان

.)۴٠۶-۴١٠، ص ١، ج ییطباطبا(

د به یگو یاز آنچه منت م یعنی، یگذر از معنا به حمك

سـوم رخ   ۀكنـد، در مرحـل   یآن صحبت م ۀآنچه منت دربار

 : دهد یم

قت كه در حتت عنوان امامت اسـت  یم آن حقینیحال بب

اى  ت كننـده یكوتاه سخن آنكه امـام هـدا  (...)ست؟ یچ

ت یار دارد هـدا یـ است كه با امرى ملكوتى كه در اخت

ىت است كـه  یك حنوه والیكند، پس امامت از نظر باطن  مى

ت یتش چـون هـدا  یهـدا  امام در اعمال مـردم دارد، و 

ق یـ ى از طرین صـرف راهنمـا  یاء و رسوالن و مؤمنیانب

ست، یحت و موعظه حسنه و باألخره صرف آدرس دادن نینص
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ت امام دست خلق گرفنت و به راه حق رساندن یبلكه هدا

ه امام كسى است كـه در  ین آیپس به حکم ا. (...)است

 شود، مردم را به طـرف خـدا   ها ظاهر مى روزى كه باطن

ز یـ ا نیـ دهد، هم چنان كه در ظاهر و باطن دن سوق مى

، ص ١، ج ییطباطبـا (داد  مردم را به سوی خدا سوق مى

۴١٣-۴١٠(. 

 یهـا  تیـ ت و روایـ جهان توسط روا یب و بنایختر.۶

 تودرتو

است كه آغـاز   یا هر داستان واره ،تیمقصود از روا

اندام وار  یوندیمتشكله آن پ یدارد و اجزا یو اجنام

وان یـ گاه از نوع بشر با عنوان ح. گر دارندیكدیبا 

ت بر خالف یروا. )ص ،یبیعندل(اد شده است یساز  تیروا

، جهان مورد تصـور فـرد   »ندیآفر یم«افسانه كه جهان 

و متـداول   یها فهم عرفـ  تیحكا. »سازد یواژگون م«را 

زنند؛ و سـاختار   یرا با قدرت متزلزل منوده و كنار م

ن یا. سازد یآن م ینسبت به حمتوا یحمور یت را امریروا

 ی، بلكه در سطح سـاختار یظاهر یامر نه در سطح حمتوا

و  ٢٣۵ور، ص یاست(قابل مشاهده است  یق، به آسانیعم

٣٠٧.( 

 یبـرا  ی، عـامل یت در كنار زدن فهم عرفـ ینقش روا

 یمشخصـ  یهـا  منونـه . ن استینو یفهم و معان یریكل گش

ت یروا. باشد یه مین موضوع در قرآن قابل ارایا یبرا

و كشـته شـدن پسـر     یمالقات حضرت خضـر و حضـرت موسـ   

شـدن حضـرت    یت قربانینوجوان به دست حضرت خضر، روا

وسـف و  یت حضرت یم و روایل به دست حضرت ابراهیامساع

و سـتارگان بـر او، از   د و مـاه  یخورشـ  ۀل سجدیتأو

و  یهستند كه با متزلـزل كـردن فهـم عرفـ     ییها منونه
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د و یر جدیتفاس ۀنیو حالت رمزگونه، زم یجاد شگفتیا

به عنوان منونه، . آورند ین را فراهم مینو یخلق معان

از جموز قتل پسر نوجوان به دست حضـرت   یاستبعاد ناش

ت حضـر  یگونـه كـه بـرا    از آن مهان یناش یخضر و شگفت

خواننـده   یمنود، با فهم عرفـ  یر قابل قبول میغ یموس

 ید؛ و حتـ یـ منا یست و رمزگونه مـ یز سازگار نین یفعل

ل لـزوم  ید از قبیجد یتعمق در آن منجر به طرح معان

فراتر از احكـام و عـدالت مرسـوم در     یا طهیرش حیپذ

ا و یـ گـردد كـه در ارتبـاط خداونـد بـا اول      یعامل م

 .بل طرح استا مالئك قایبندگان خاص 

نش یـ هـا و چ  تیـ روا یبـ یگر، ساختار تركید یاز سو

گونـه كـه    ات تو در تو، مهانیاز روا یریگ ها و هبره آن

 یبـرا  ید، عاملیع اشاره گردیدر مورد سوم و حبث تقط

ت یروا ییبر خالف ساختار ارسطو. د استیجد یخلق معان

اسـت، در   یاضـ یر یریـ و بـه تعب  یروار و عّلـ یكه زجن

 یت شرقیكه اهلام خبش ساختار روا یقرآن ییساختار روا

ت مورد استفاده قرار گرفته است یت در روایاست، روا

اسـت و بـا    ییباشد معنا یت صوریكه عل نیا یو به جا

خـورد،   یلطمـه منـ   یت منت از نظر صـور یك روایبرداشنت 

-۴۵، ص یساسـان (خـورد   یلطمه م ییبلكه از نظر معنا

۶۵ .( 

 : ریات زیعنوان منونه در آ به

مـا پسـران خـدا و    «: ان گفتنـد یهودان و ترسایو 

] فـر یك[پس چرا مشا را به «: بگو» .میدوستان او هست

د یبشـر ] هـم [بلكه مشا ] كند؟ نه، گناهانتان عذاب مى

هـر كـه را خبواهـد    . ده اسـت یـ از مجله كساىن كـه آفر 

كنــد، و  آمــرزد، و هــر كــه را خبواهــد عــذاب مــى مــى
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ان آن دو یـ ن و آنچـه م یهـا و زمـ   ى آمسـان یفرمانروا

» .به سوى اوست] مهه[باشد از آن خداست، و بازگشت  مى

امرب ما به سوى مشا آمده كه در یاى اهل كتاب، پ) ١٨(

كنـد،   ان مىیبراى مشا ب] ق رایحقا[دوران فرتت رسوالن 

براى ما بشارتگر و «: دییبگو] امتیروز ق[تا مبادا 

پس قطعًا براى مشا بشـارتگر و  » .امدیى نا هشداردهنده

زى یــاى آمــده اســت؛ و خــدا بــر هــر چ هشــداردهنده

 )١٩. (تواناست

: زماىن را كه موسى به قـوم خـود گفـت   ] اد كنی[و 

د، آن گاه یاد كنیاى قوم من، نعمت خدا را بر خود «

ــه در م ــك ــا پی ــان مش ــا را ی ــرار داد، و مش امرباىن ق

چ كــس از یه بــه هــپادشــاهاىن ســاخت، و آنچــه را كــ

اى قوم من، «) ٢٠(» .ان نداده بود، به مشا دادیجهان

سى كه خداوند براى مشـا مقـرر داشـته    یبه سرزم ن مقد

انكـار  ید كـه ز یـ د، و بـه عقـب بازنگرد  ییـ است درآ

اى موسى، در آجنا مردمـى  «: گفتند) ٢١(» .د شدیخواه

رون نروند مـا هرگـز   یزورمندند و تا آنان از آجنا ب

رون برونـد مـا   یـ پس اگر از آجنا ب. میشو منىوارد آن 

كساىن كـه  ] زمره[دو مرد از ) ٢٢(» .م شدیوارد خواه

دند و خدا به آنان نعمت داده بود، یترس مى] از خدا[

وارد ] د ویـ بتاز[شـان  یاز آن دروازه بر ا«: گفتند

د یـ روز خواهیـ د قطعـًا پ ید كه اگر از آن، درآمدیشو

) ٢٣(» .دیـ توّكـل كن د، بـه خـدا   یـ شد، و اگـر مؤمن 

ند مـا  ] شهر[اى موسى، تا وقىت آنان در آن «: گفتند

و ] دی[تو و پروردگارت برو . میهرگز پاى در آن ننه

] موسـی ) [٢۴(» .مینینشـ  ن جا مـى ید كه ما مهیجنگ كن

ار شخص خود و بـرادرم  یمن جز اخت! پروردگارا«: گفت
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ن قـوم نافرمـان   یـ ان ایـ ان مـا و م یرا ندارم پس م

ورود [« : فرمود] خدا به موسی) [٢۵. (ندازیب ىیجدا

] كـه [شان حرام شد، یچهل سال بر ا] نیسرزم[آن ] به

پـس تـو بـر گـروه     . ابان سرگردان خواهند بودیدر ب

 )٢۶(» .نافرمانان اندوه خمور

شان خبوان، یو داستان دو پسر آدم را به درسىت بر ا

. ش داشتندیى پی، قربان]ك از آن دویهر [هنگامى كه 

گــرى یرفتــه شــد و از دیكــى از آن دو پذیپــس، از 

حتمـًا تـو را خـواهم    «: گفـت ] لیقاب. [رفته نشدیپذ

شــگان یخــدا فقــط از تقواپ«: گفــت] لیــهاب[» .كشــت

اگر دست خود را به سـوى مـن دراز   «) ٢٧(» .ردیپذ مى

كنم  كىن تا مرا بكشى، من دستم را به سوى تو دراز منى

خداونـد، پروردگـار    تا تو را بكشم، چرا كه مـن از 

خواهم تو با گناِه من  من مى«) ٢٨(» .ترسم ان مىیجهان

جه از یبازگردى، و در نت] به سوى خدا[و گناِه خودت 

پـس  ) ٢٩(» .ن است سزاى ستمگرانیاهل آتش باشى، و ا

اره[نفس  ب كرد، و یاش او را به قتل برادرش ترغ] ام

زاغـى   پس، خدا) ٣٠. (انكاران شدیوى را كشت و از ز

د، تا بـه او نشـان   یكاو ن را مىیخت كه زمیرا برانگ

: گفت] لیقاب. [دهد چگونه جسد برادرش را پنهان كند

ن زاغ باشـم تـا   یـ ا عاجزم كه مثل ایواى بر من، آ«

مانان یپش] زمره[پس از » جسد برادرم را پنهان كنم؟

ل مقـرر  ین روى بر فرزندان اسرائیاز ا) ٣١. (دیگرد

بـه  [ا یجز به قصاص قتل،  -م كه هر كس كسى رایداشت

ى مهـه  یبكشد، چنان است كه گو -نیفسادى در زم] فریك

مردم را كشته باشد؛ و هر كس كسى را زنـده بـدارد،   

ى متام مردم را زنده داشـته اسـت؛ و   یچنان است كه و
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ل آشكار بـراى آنـان آوردنـد،    یامربان ما دالیقطعًا پ

ن یشـان در زمـ  یارى از ایپس از آن بسـ ] ن مههیبا ا[

 ١.كنند روى مى ادهیز

ان یـ در ب یهـود و نصـار  یاز  یتیات با نقل روایآ

نكــه فرزنــدان و احبــاء یبــر ا یآنــان مبنــ یادعــا

شود در ادامه اهل كتاب مورد خطـاب   یاند آغاز م یخدا

و  یت حضـرت موسـ  یـ رند ودر فراز بعد، روایگ یقرار م

ارض مقدسـه و  ها از ورود به  هود و استنكاف آنیقوم 

سپس قـرآن وارد  . شود یها مطرح م آن ۀت چهل سالیحمروم

                                                
ى ١ ار ود و النَّص ه ُكم     و َقاَلِت اْلی ـُذُنوب ُكم ب ذِّب ع ه  ُقْل َفِلم ی ؤ ْا اللَِّه و َأِحب َنؤ حنَُْن َأب

َشا ن ی ذِّب م ع َشاُء و ی ن ی ْغِفر ِلم ْن َخَلق  ی م شٌر م ْل َأنُتم ب اِت  ب او ـم ْلُك الس ُء  و ِللَِّه م

ِصري ِه اْلم َلی ا  و إ م َنه ی ا ب ض و م ني ) ١٨(و اْلَأر ـب وُلَنا ی س اَءُكم ر َل اْلِكَتاب َقد ج َأه     ی

لى ـ    َلُكم ع ِشري و َلا َنِذیر  َفَقـد ج اَءَنا ِمن ب ا ج ل َأن َتُقوُلوْا م س َن الر ٍة م اَءُكم َفْتر

لى ِشري و َنِذیر  و اللَّه ع )١٩(ٍء َقِدیر  شى    كُل  ب

وسى  ْذ َقاَل م ـاَء و    و إ ی َل ِفیُكم َأنب ع ْذ ج ُكم إ َلی َة اللَِّه ع م وْا ِنع م اْذُكر َقو ِمِه ی ِلَقو

َن اْل ا م د ِت َأح ؤ ا َلم ی ُلوكًا و َءاَتئُكم م َلُكم م ع اَلِمَنيج  )٢٠(ع

كم    ـار ب لـى َأد وْا ع َتـد َة الَّىت َكَتب اللَّه َلُكم و َلا َتر س َقد ض اْلم ُخُلوْا اْلَأر م اد اَقو    ی

یَن وْا َخِسر ىت) ٢١(َفَتنَقِلب ا ح ُخَله نَّا َلن نَّد یَن و إ ار ب ا ج م ا َقو نَّ ِفیه وسى إ ام   َقاُلوْا ی

و ج اِخُلوَنخيَْر نَّا د ا َفإ وْا ِمنَه ج ن خيَْر ا َفإ َلـان ِمـَن الَّـِذیَن خيََـاُفوَن     ) ٢٢(ْا ِمْنه ج َقاَل ر

لـى     ـوَن  و ع نَُّكم َغِلب وه َفـإ َخْلُتم َذا د اب َفإ م اْلب َلیِه ُخُلوْا ع ا اد م َلیِه م اللَّه ع َأْنع

ؤ ن ُكنُتم م كلَُّوْا إ وْا ) ٢٣(ِمِنَنياللَِّه َفَتو ام ا د ا م د ا َأب ُخَله نَّا َلن نَّد وسى إ م َقاُلوْا ی

وَن َنا َقِعد اه نَّا ه َك َفَقِتَلا إ ب ب َأنت و ر ا  َفاْذه ب) ٢٤(ِفیه ّىن   َقاَل ر لَّـا     إ ِلُك إ َلا َأم

ْني َنَنا و ب ی ْق ب م اْلَف   َنْفسى و َأِخى  َفاْفر م      ) ٢٥(ِسِقَنياْلَقو َلـیِه ـٌة ع م ر ـا َحم نَّه َقـاَل َفإ

م اْلَفاِسِقَني لى اْلَقو ض  َفَلا َتْأس ع وَن ىف اْلَأر ِتیه َنًة  ی ِعَني س ب  )  ٢٦(َأر

ىن َأ اب م َنب َلیِه ق   و اْتُل ع اْلح م ب ـِدِهم      َءاد ـَل ِمـْن َأح اًنا َفُتُقب ب ا ُقر ب ْذ َقر ا و َلـم  إ

تَِّقَني ُل اللَّه ِمَن اْلم َتَقب ا ی نَّم َخر َقاَل َلَأْقُتَلنََّك  َقاَل إ ْل ِمَن اْال َتَقب ـطت   )٢٧(ی س َلئن ب

َىل ّىن    إ َك ِلَأْقُتَلَك  إ َلی ِدى إ اِسٍط ی ب ا َأَنا ب َك ِلَتْقُتَلىن م د َلِمَني   ی ب اْلع ) ٢٨(َأَخاُف اللَّه ر

ّىن ْا            إ ـَز ؤ اب النَّـار  و َذاِلـَك ج ـح مثِْـَك َفَتُكـوَن ِمـْن َأص ْثِمى و إ ـإ وَأ ب ید َأن َتب ُأر

ینَ   ) ٢٩(الظَّاِلِمَني ح ِمـَن اخلَْاِسـر ـب ه َقْتَل َأِخیِه َفَقَتَله َفَأص ت َله َنْفس ع ـَث  ) ٣٠(َفَطو ع َفب

ُث ىف اْلَأ ح ب ا ی اب ْزت َأْن اللَّه ُغر ج َلىت َأ ع ی او َءَة َأِخیِه  َقاَل ی و ى س ار و ف ی ه َكی ی ض ِلِري ر

ح ِمَن النَِّدِمَني ب َءَة َأِخى  َفَأص و ى س ار اب َفُأو َذا اْلُغر )٣١(َأُكوَن ِمْثَل ه

لى َنا ع ل َذاِلَك َكَتب ن َقَتَل َن  ِمْن َأج سَر ِءیَل َأنَّه م ىن إ ـاٍد ىف     ب َغـِري َنْفـس َأو َفس ـا ب ْفس

ـا  و     ِمیع ـا النَّـاس ج ی ا َأح ا َفَكَأنَّم اه ی ْن َأح ا و م ِمیع ا َقَتَل النَّاس ج ض َفَكَأنَّم اْلَأر

ض َل د َذاِلَك ىف اْلَأر ع م ب ْنه ا م نَّ َكِثري َناِت ُثم إ ی اْلب ُلَنا ب س م ر اَءْته ُفوَنَلَقد ج سِر  )٣٢(م

 )١٨-٣٢/ مائده(
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ت فرزندان حضرت آدم شده و داسـتان كشـته شـدن    یحكا

ت به اهل یسپس روا. شود یل مطرح میل به دست قابیهاب

رد كـه  یـ گ یجه مـ یگردد و از آن داستان نت یكتاب برم

ن اسـت  یـ را به قتل برساند مانند ا یانسان یاگر كس

 . ده استیمردم را به قتل رسان ۀكه هم

ر یدر تفسـ  یات تودرتـو در خلـق معـان   یر روایتأث

در خصـوص فـراز   . زان مورد توجه قرار گرفته استیامل

 یات قبلـ یـ و ارتباط آن بـا آ ) ع(ت حضرت موسی یروا

 :دیگو یم

ات قبل و بـدون اتصـال بـه    یات ىب ربط با آین آیا

مالحظـه   ات قبل بطـورى كـه  ینكه آیست براى ایها ن آن

چى اهل كتاب در قبول دعوت اسالم ید سخىن از سر پیكرد

هایی كه از  اى از میثاق ز به پارهیات نین آیداشت، ا

ثـاق  یاهل كتاب گرفته شده بود اشـاره دارد، و آن م 

مان بستند كه نسبت بـدان چـه   ین بود كه با خدا پیا

ع حمـض باشـند، وىل در برابـر موسـى     ید مطیگو موسى مى

ح دعوتش را رد كردنـد،  یمنوده، به طور صر رىیجبهه گ

ه و یـ ن گناهشان به عـذاب ت یفر ایو خداى تعاىل در ك

ه خدا بود گرفتار منود یسرگرداىن كه خود عذاىب از ناح

 .)٤٦٥، ص ٥، ج ییطباطبا(

ت یـ ات پسران آدم با روایر ارتباط آیدر مورد تأث

ات آورده یـ در آ(ل ییاسـرا  یناظر به اهل كتاب و بن

 :ن آمده استیزان چنیر املیدر تفس )شده

ات یـ ن معنا مربوط به گفتـار در آ یات به مهین آیا

ــرائ  ــىن اس ــاره ب ــه در ب ــت ك ــل اس ــىیقب ــود  ل م فرم

مان به فرستاده خدا و امتناعشـان  یاستنكافشان از ا

از قبول دعوت حقه جز به خاطر حسد و ستمگرى نبـود،  
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ها آثار شوم حسد است، حسد است كه آدمـى   آرى مهه این

كند برادر خود را بكشد و سپس او را در  را وادار مى

اندازد كه راه فـرار و جنـاتى    آتش ندامت و حسرتى مى

ن داسـتان  یـ از اد كه اهل عـربت  یست، پس بایاز آن ن

عربت گرفته در حس حسادت و سپس در كفرى كـه اثـر آن   

 ).٤٨٥، ص ٥، ج ییطباطبا(حسادت است اصرار نورزند 

به  یریجه گیات پسران آدم با نتیطور ارتباط آ نیمه

ان شـده  یـ گونه ب نیل اییاسرا یعمل آمده در مورد بن

 :است

ع را بـراى آنـان   ین ظلم فجیقت ایات حقین آیدر ا

نگـرى كشـنت    د بر حسب دقت و واقعیفرما منوده، مى انیب

ك فرد در نزد خداى سبحان به منزله كشـنت مهـه بشـر    ی

ك نفـس نـزد او بـه    یـ است، و در مقابل زنده كـردن  

و بـه عبـارتى   . (...) منزله زنده كردن كل بشر است

از آجنـا كـه   «ن است كـه  یخمتصر معناى مجله مورد حبث ا

ر سبب و هبانه واهـى بـه   ن است كه به هیطبع انسان ا

ل ی، و بىن اسـرائ »شود ده مىیم كشین ظلم عظیارتكاب ا

ت یـ شان واقعیى از ظلم داشتند، لذا برایها هم سابقه

م باشد كه دسـت از جتاوزهـا و   یان كردیقتل نفس را ب

 ).٥١٦، ص ٥، ج ییطباطبا(ها بردارند  اسراف

 جامع یبه الگو یابیدست.٧

ت بـه  یكـه هـدا   باورنـد ن یـ بر ان یاز مفسر یبرخ

ات خمتلـف  یـ آ یانگر وجه ارتبـاط یعنوان غرض جامع، ب

 :است

ن بـه خـاطر   یشوم و ا یات منین آیان نظم بیمتعرض ب

ات وجـود دارد كـه   یـ ن است كه وجه مشرتك در متام آیا

ا به كمال رساندن نفـس و بـا   یت یعبارت است از هدا
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سـت چـرا   یات نین آیان نظم بیب یبرا یوجود آن، وجه

ات ین آیك، خود وجه اشرتاك و رابط بین غرض نزدیكه ا

 . )٧موسوى سبزوارى، ص (است 

در مقابل، فراهى با عرضه طـرح حمـور ارتبـاطی در    

ها، در واقع چارچوب  ان سورهیوندى منطقى میسوره و پ

به بیان وی . ان اده استیه انسجام قرآن را بنینظر

هـر سـوره   . ترین واحد نظم در قرآن، سوره اسـت  کوچک

. شـود  یده مـ یا عمود نامیدارد كه حمور  یاصل یمضمون

ات سوره به صورت الزم و ملزوم، بـا عمـود آن   یآ ۀهم

مفهوم كامل خـود را آشـكار    یمرتبطند و تنها هنگام

ت آن در سـوره  یـ ن عمـود، كشـف و حمور  یـ كنند كه ا یم

د با توجه به آن صـورت  یر سوره بایق شود و تفسیتصد

 ).۵-٦ر، ص یم(رد یپذ

ه شده كه هر یدگاه اراین دیه، این نظریدر اصالح ا

تواند چند حمور داشته باشد كه  یم میسوره از قرآن كر

ات ساختار و نظم و نسق خاص ی، مهه آیبر اساس هر حمور

كند؛ و هـر سـوره از منظرهـا و بـر      یدا میبه خود پ

را  یمتفـاوت  یتواند ساختارها یخمتلف م یاساس الگوها

 .)١٩١-١٩٠سعید خبش، ص (ش بگذارد یاز خود به منا

ات یـ آ یرا بـرا  یسـاختار جـامع   یآمل یجواد یآقا

ات با یآ یدرك جمموع یبرا یقرآن در نظر دارند و روش

دگاه یــاز د. كننــد یه مــیــاســتفاده از حمكمــات، ارا

آیات قرآن چنان با هـم منسـجم و مهـراه     ۀشان، همیا

قرآن اگـر   ۀند؛ آیات کریمیک کالم ۀهستند که به منزل

به صورت مجعی و در کنار هم فهمیـده شـوند، معنـا و    

-٣٩۵جوادی آملی، ص (کنند  مفهوم روشنی را افاده می

برای دستیابی به فهم جـامعی از آیـات قـرآن    ). ٣٩٣
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هــا را  کــریم، خنســت بایــد حمکمــات را بشناســیم و آن

. هـا ارجـاع دهـیم    بفهمیم، سپس متشـاهبات را بـه آن  

ته خود آیات حمکم را نیز بایـد بـه طـور جممـوعی     الب

ای دارای مراتب اسـت   شناخت چون این آیات شجره طیبه

 ).۴٠٨-۴٠٧جوادی آملی، ص (

 

 جه ینت

الفاظ قرآن و عدم  یه ثابت بودن معانینظر بر خالف

آن، بـا در نظـر گـرفنت     یامكان گسـرتش معـارف درونـ   

 :لیقرآن از قب یساختار یها یژگیو

ض و یه، تعـر یـ ه بـر كنا یـ بـا تك  یمعانگسرتش .١

 ها؛  ه و مانند آنیل تشبیح، استعاره، جماز، متثیتلو

 د؛یجد یجاد معانیع و ایتقط.٢

 چندگانه ظاهر و باطن قرآن؛ یرمزگذار.٣

 انه معنا؛یطرح سطوح ساختارگرا.٤

 با منت؛ یكیگفتمان هرمنوت.٥

ب درك از جهـان و  یـ ت در ختریـ روا یریكـارگ  به.٦

 د آن؛یجد یبنا

 .جامع یالگوطرح .٧

جه ین نتیات به ایات قرآن و روایق آن با آیو تطب

ممكـن و   ینه تنها امـر  یم كه گسرتش معارف قرآنیرس یم

و  یات اسـالم یـ د رواییـ باشد بلكه مـورد تأ  یمعقول م

 .ز قرار داردین یاز مفسران اسالم یا آراء خبش عمده

موارد گفته شـده   یت برایحصر و جامع یهرچند ادعا

از  ین موارد حـاك یرسد، اما مه یرش به نظر منیقابل پذ

 یم بـرا یت قرآن كریاست كه ظرف یزیساختار شگفت انگ

. ده اسـت یرا سبب گرد فهم آن ییایناحمدود و پو یمعان
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عـالوه بـر    یل ساختاریرسد حتل ین مبنا به نظر میبر ا

در  یمعـارف قرآنـ   ۀن عوامل شكل دهنده به گسـرت ییتب

 ییرتبط بـا سـاختار معنـا   ات میه خصوصین و توجییتب

برخوردار اسـت و   یاریز از توامنندی بسیم نیقرآن كر

ــا ــه بای ــان ک ــدی آن چن ــن توامنن ــورد عنای ــد م ت ی

 . پژوهان قرار نگرفته است قرآن

 

 منابع 

، هتران، دارالقـرآن  میكر  ترمجه قرآن، یفوالدوند، حممد مهد

.ق ١۴١۵، )خ و معارف اسالمىیدفرت مطالعات تار(م یالكر

را مشـیر زاده،  یـ ، ترمجـه مح ینقد فرهنگآسابرگر، آرتور، 

.١٣٨۵ران، هتران، یاسالم و ا یچاپ دوم، مركز بازشناس

» اصالحى -فراهى «افت یقرآن؛ ره انسجام،ید علیس، ییآقا

، ٥٠و  ٤٩نـی، مشـاره   های قـرآ  فصل نامه پژوهش، ریدر تفس

 .١٣٨۶ هبار و تابستان

، قـم، انتشـارات   یالآللـ  یعـوال مجهـور،   ی، ابن ابییاحسا

 .ه ق ١۴٠۵، )ع(دالشهداء یس

، چاپ سوم، نشـر مرکـز،   ساختار و تأویل منت، بابك، یامحد

 .١٣٧۴هتران، 

د یـ ابواب التوح یف یاملغنعبداجلبار، ، ابواحلسن یاسدآباد

 .تا یجا، ب یق دكرت حممد قاسم حممود، بیحتق ،والعدل

 ،یترمجه ابوالفضل سـاجد ، ینیفلسفه زبان دور، دان، یاست

 .١٣٨٤ان، قم ینشر اد

 ییبابـا  ی، ترمجه مهدارتباطات و فرهنگ، یت، آلفرد جیامس

 .١٣٧٩، مست، هتران، یاهر

فهـم مفـردات قـرآن و     یبه مبان یررضا، نگاهی، امیاشرف

 ۀدو فصـلنام ، ییدگاه عالمه طباطبایر از دینقش آن در تفس

 .١٣٨٨، هبار و تابستان قرآن شناخت
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، نشـر هسـتی منـا،    قرآن ۀپیوست ۀچهرایازی، سید حممدعلی، 

.١٣٨٠هتران، 

، مشـهد،  ین صـابر ی، ترمجه حسـ اسالم و هنر، حممود، یبستان

 .١٣٧١، یآستان قدس رضو یاد پژوهشهایبن

، ترمجه دكـرت  القرآن یل االعجاز فیدال، عبدالقاهر، یجرجان

، ید حممد رادمنش، چـاپ دوم، اصـفهان، شـاهنامه پژوهـ    یس

١٣٨٣.

، چـاپ چهـارم، مرکـز    قرآن در قرآنجوادی آملی، عبداهللا، 

 .١٣٨۴نشر اسرا، قم، 

 یوسـائل الشـیعه الـ   ، یحر عـامل حممد بن حسن، مشهور به 

.ه ق ١۴٠٩ت، ی، قم، مؤسسه آل البعهیل مسائل الشریحتص

ن در علـوم  یـی ن فهـم و تب یرضـا، مناسـبات بـ    دی، محیحسن

، سـال  حـوزه و دانشـگاه   ۀفصـلنام ، یعیو علوم طب یانسان

 .١٣٨۵دوازدهم، تابستان 

، چـاپ دوم،  قـرآن  یهـا  سوره یساختار هندسگر، حممد،  خامه

.١٣٨۶امللل، هتران،  چاپ و نشر بین

، میو تناسب در سـاختار قـرآن كـر    یمهاهنگ، حسن، یخرقان

.١٣٨٠نشر قلمرو، هتران، 

حات و یبـا ترمجـه، توضـ    میقرآن كـر ن، ی، هباءالدیخرمشاه

 .١٣٧۴، هتران، یجام -لوفری، انتشارات ننامه واژه

و  ی، ترمجه جنمر القرآنیتفس یان فیالب، ابوالقاسم، ییخو

 .١٣٧۵، ی، خوی، دانشگاه آزاد اسالمیسیهر

ون یـ ل و عیـ الكشاف عن حقائق غوامض التنززخمشرى، حممود، 

.ق ١۴٠٧، یروت، دار الكتاب العربیب، ٤و  ٣ ، جلیاالقاو

مهـر،   ۀ، سـور مهكنش زبان و هنرگران، ی، فرهاد و دیساسان

.١٣٨٠هتران، 

، قـرآن  یهـا  سـوره  یچنـد وجهـ   ۀهندس ۀید، نظریدخبش، محیسع

. ١٣٨٨، تابستان یقرآن یها پژوهش ۀفصلنام
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 یل زبـان قـرآن و روش شناسـ   یحتلروشن، حممد باقر،  یدیسع

چاپ دوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه ، فهم آن

.١٣٨٥، قم و هتران، یشه اسالمیفرهنگ و اند

، ر القـرآن بـالقرآن  یتفس یالفرقان فصادقى هتراىن، حممد، 

.١٣۶۵قم، انتشارات فرهنگ اسالمى، چاپ دوم، 

، )٢(زان یـ ر املیتفسـ  یهـا  ر سـاخت یـ ، زید موسـ یصدر، س  

.١٣٨١، زمستان یقرآن یها پژوهش

، دیـ د در فهـم قـرآن جم  یـ هـای جد  ، روشمانید سلیس، یصفو

.١٣٨٨فروردین  ٢٢، شنبه روزنامه اطالعات

، قم، القرآنر یتفس یزان فیاملن، ید حممد حسیطباطبایی، س

.١٣٨٥كم، یست و ی، چاپ بیدفرت انتشارات اسالم

در قـرآن   ینـ یت و ارتبـاط د یه تربینظر ،عادل ،یبیعندل

هفتــه نامــه ، یو اســتعار یشــناخت تیــروا یلــیم؛ حتلیكــر

.١٣٨٧بهشتین و اردی، فرورد٢٥، مشاره یمهشهرخردنامه

حماسـن     ب یاملسـم  یر القـامس یتفسـ الـدین،   قامسى، حممد مجـال 

. ق ١۴١٨ه، یروت، دار الكتب العلمی، بلیالتأو

شـكىن و راز متـون    ك، سـاخت یـ هرمنوترضا، یعلا، ین یقائم

. ١٣٧٩، زمستان ٨، ش هفت آمسانىن، ید

ه، یسـالم اال، دارالكتـب  یالكـاف عقـوب،  ی، حممد بـن  ینیكل

.١٣٦٥هتران، 

، ترمجـه  قـرآن  یاعجاز بالغ یسبك شناسالكواز، حممد کریم، 

.١٣٨٦، سخن، هتران، یدین سید حسیس

اجلامعه لـدرر اخبـار االئمـه     حباراالنوار حممدباقر، ،یجملس

.ه ق ١٤٠٤روت، مؤسسه الوفاء، ی، باالطهار

 ۀر قرآن، ترجمیدر تفس یسوره؛ حتول یوستگیر، مستنصر، پیم

و  ۵ ۀ، سال هجـدهم، مشـار  پژوهش ۀنیآمظفر،  یحممد حسن حممد

.١٣٨۶اسفند  -، آذر۶
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ر یتفس یمواهب الرمحان فد عبد االعلى، یموسوى سبزوارى، س

 .ق ١٤٠٩، چاپ دوم، )ع(ت یروت، موسسه اهل بیب ،القرآن

، هتـران، مسـت،   علوم بالغت و اعجاز قـرآن داهللا، یان، یرینص

١٣٨٦ .

ات عـرب و  یـ قـرآن در ادب  ینـ یآفر نقـش ب زاده، حممد، ینق

قـرآن شـناخت،    ۀ، دو فصـلنام بانیان ادیت آن در میمهجور

 .٥٧-٢٧، ص ١٣٨٨هبار و تابستان 
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