تحليل «چندصدايي» در قرآن كريم براساس نظريۀ «منطق مكالمۀ»
ميخایيلباختين

دکترغالمرضا پيروز

1

چكيده

ت وگو و چندآوايي
ن نظريهپردازان قرن بيستم ،مفاهي م كليدي گف 
ميخایيلباختين يكی از بزرگتري 
را در عرصۀ رويكردهاي زباني و ادبي ارائ ه كرده است .نظريههاي باختین بر مفهوم ديالوگ استوار است
ي از س ه عنصر تشكيل ميشود :سخنگو ،شنونده -مخاطب و رابطۀ ميا ِن سخنگو و شنونده .او
که از نظر و 
مفهوم ديالوگ را در تقابل با مفهوم مونولوگ(تكصدايي) قرار ميدهد كه توسط يك نهاد ،يك فرد
و يك قدرت بهكار گرفته ميشود .باختين با زبا ِن تكآوا به نف ِع زبا ِن چندآوا مخالفت ميكند .متني كه
ِ
خدمت نظا م سلط ه و هژمونيِ گروه هاي استبدادي قرار ميگيرد و تنها متون چندصدايي
تكآوا باشد در
منويات جوام ِع فرودست و زي ِرسلط ه را انعكاس ميدهد .در اين مقال ه برخالف ديدگاه ِ
ِ
و تعدد صداها،
نظريهپردازاني كه قرآن كريم را متعلّق به جوام ِع اساطيري و كالسيك ميدانند كه نظا م ِتكآوا را تقويت
توجه به ظرفيتها و قابليتهاي ماهوي قرآن كريم اين اثر
ميكند ،درنظر است براين تل ّقي تكي ه گردد كه با ّ
كتاب چندآوا درنظر گرفت كه در جاي ِ
ِ
ي منطقِ مكالمۀ باختين قابل
جاي اين اث ِر متعالي ،تئور 
را بايد يك
رصد و مشاهده است.
واژگان کلیدی :قرآن كريم ،باختين ،منطق مكالمه ،چندصدايي ،تكصدايي.
 -1دانشيار گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران pirouz_40@yahoo.com
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 -1درآمد و تمهي ِد بحث

گفتوگو در زبان فارسي بهمعناي مكالمه ،گفتوشنود و مباحث ه آمده و در زبا ِن انگليسي واژۀ «ديالوگ»
بهمعناي همپرسۀ دو يا چندنفر ،مبادل ه و مباحثه در ِ
باب انديشهها و بهطور مشخص بهمعناي مبادل ه و مباحثه
براي دستيابي به تفاهم و يا شناخت متقابل به کار رفته است(منصورنژاد1381 ،ش :ص .)66
گ را كه در معناي قاموسي بهمفهومِ گفتارِ «يكي» با «ديگري» ميباشد ،ميتوان از
موضو ِع ديالو 
منظرهاي گوناگون ،حوزهها ،رهيافتها و سطو ِح تحليلي مختلف ،بحث و تحليل كرد كه دراين ميان يك
موضوع مهم و مبنايي ،مقولۀ طرفينِ حاضر در گفتوگو و به بيا ِن روشنتر« ،ديگراني» است كه دراين
گفتارِ جمعي حضور دارند .بنابراين در هر ديالوگ بايد به اين سؤا ِل اصولي پاسخ داد كه جايگاه و مرتبۀ
«ديگري» ( )The otherدر منطق مكالم ه كجاست؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به منطقِ درونيِ ديالوگها
ِ
ِ
ن تفسي ِر
كاربست روش 
مكتوب موردنظر دراين پژوهش(قرآن كريم) وجود دارد ،دست يافت .با
كه در اث ِر
گ ميتوان در صدد كشف منطق حاكم بر گفتار و كالم قرآن كريم برآمد.
گفتوگو و ديالو 

 -2پيشينۀ پژوهش

چ پژوهشي درخصوص بررسي منطق مكالمه در قرآن كريم مبتني بر آراي ميخایيلباختين به رشتۀ
هي 
لاّ
تحرير درنيامده است ،اگرچه كتابي باعنوان گفتوگو و تفاهم در قرآن كريم نوشتۀ ع مه مح ّمدحسين
ِ
صورت توصيفي و نه تحليلي
چ نظريهاي صرف ًا به
فضلاهلل بهچاپ رسيده كه نويسنده بدون بهرهگيري از هي 
به مقولۀ گفتوشنود در قرآن كريم پرداخته است.

 -3حدود پژوهش

حدود اين پژوهش قرآن كري م اين اثر جادوانۀ هستي ميباشد.

 -4پرسشهاي پژوهش

دراين مقاله درنظر است به پرسشهاي زير پاسخ داده شود:
ِ
ق ِمكالم ه( )Dialogismتحليل كرد؟
براساس نظريۀ منط 
 )1آيا قرآن كريم را ميتوان
 )2مهمترين نمونههاي مفاهيم «چندصدايي» ( )Polyphonyو «تكصدايي» ( )Monologismدر
قرآن كريم كدامند؟
ِ
 )3آيا ميتوان قرآن كريم را يك اثر «چندصدايي» ارزيابي كرد؟

گ و چندآوايي در آراي باختين
ي پژوهش :ديالو 
 -5چارچوب نظر 
 :1-5دربارۀ باختين
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ميخایيلميخایيلويچباختين(1895-1975م) مهمترين انديشهگر اتحاد جماهير شوروي در حوزۀ نقد
و زبانشناسي بهشمار ميرود .تزوتانتودوروف وي را «بزرگترين نظريهپرداز ادبيات در قرن بيستم

خوانده است» (پين1382 ،ش:ص  .)127باختين يك ماركسيست نبود اما بهعنوا ِن نظريهپردازي كه در
اتحادجماهير شوروي زندگي ميكرد بهشكلي حرفهاي از آموزههاي ماركسيستي -لنينيستي سود جسته
است .اگزيستانسياليسم ،آشنايي با موسيقي ،زبانشناسي و فرماليسم روسي و جامعهشناسي موجب شد تا
باختين با چهرههاي متفاوتي ظهور كند .باختينِ فيلسوف ،باختينِ جامعهشناس ،باختينِ مدرس ،باختينِ شاعر،
ن ِزبانشناس و باختينِ منطقِ مكالم ه يا گفتوگويي.
باختي 
ِ
وي به روابط فرازبانشناسي و فرامتني بهويژه فرامتنهاي اجتماعي باور داشت و در تحليلِ متن ادبي به
اجتماع و سياست عنايت خاص نشان میداد .باختين در مقابل سه جريا ِن مسلّط زما ِن خود يعني مجموعۀ
زبانشناسان ،سبكشناسان و فرماليستها ،ايستادگي كرد.

 :2-5منطق مكالمه

منطق مكالم ه( )Dialogismدر نقطۀ كانونيِ آراي باختين قرار دارد .در انديشۀ وي ،تأثيراتي كه ِ
الفاظ
واقعيت زبا ن را تشكيل ميدهد .زبان هيچگاه دراختيار فرد نيست ،بلكه
مختلف بر یکدیگر ميگذارند،
ّ
ِ
چ كلمهای خنثي نيست ،همۀ
تأثيرات كالمي بين دو يا چند نفر موجب تولد و زايش زبان ميگردد« .هي 
كلمات دستدوم هستند و به ديگران تعلق دارند .براي بهدستآوردن كلم ه و معنا بايد درگير مكالم ه با
ديگران شد .زبان ،مفرد و تكآوايي نيست بلكه جمع و چندوجهي است» (مقدادي1378 ،ش:ص .)491
ق ِمكالم ه يا گفتوگو در گنجينۀ واژگا ن ِكليدي افكار وي ،جايگاهی برجست ه دارد .در انديشۀ باختين
منط 
ن گفتوگو ميكند» (احمدي1380 ،ش:ص
«هر سخن(بهعمد يا غيرعمد ،آگاه يا ناآگاه) با سخنهاي پيشي 
 .)93او هستي انسان را نتيجۀ مكالم ه و گفتوگو ميداند» (انصاري1384 ،ش:ص .)171
ط اجتماعي است.
مكالم ه يا گفتوگو ،ابتداييترين و درعينحال پيچيدهترين شكل برقراري رواب 
آنچه در گفتوگو تحقق مييابد ،عنايت به حقوق و ايدههاي مخاطبا ن و شنوندگان است« .ديالوگ و
گفتوگو خصلتي دموكراتيك دارد چه اينكه در چنين فراشدي« ،ديگري» و عامۀ مردم به مشاركت
فراخوانده ميشود» (معينيعلمداري1381 ،ش:ص .)242
ت ِنزديك واژۀ ديالوگ استكه بهمفهوم مباحثۀ منطقي و عقلي و روشنِ
واژۀ ديالكتيك نيز از مشتقا 
ِ
ي و اثبات آن در ترازوي عقل
مطلبي بهوسيلۀ مكالم ه و تعقل در آن و سنجيد ن وجوه رد و قبول و نف 
و منطق است(پازارگاد ،بيتا:ص  .)89ديالكتيك را بايد هنر مباحث ه و مفاهمه و مبادلۀ گفتار و استدالل
دانست .حوزۀ عمل ديالكتيك در تاريخ بشر مشخص ًا از سقراط و افالطون آغاز ميشود و تا امروز امتداد
مييابد.

 :3-5ديگري

گ در انديشۀ باختين ،بر رابطۀ بين خود و ديگري نهاده شده است« .درك
اساس مكالم ه و ديالو 
حضور ديگري ،يكي از شاخصترين معيارها در منطقِ مكالم ه است» (مختاري1372 ،ش:ص  .)54باختين
از دستيابي به خودآگاهي در راستاي نگاه ِ ديگري سخن ميگويد و در ارتباط با مفهومِ «من -تويي» بيش
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فيلسوف اتريشي و اثر مشهورش «من -تو» تأثير ميپذيرد .در انديشۀ بوبر ،ديالوگ

از همه از مارتينبوبر،
نه فقط گفتوگو بلكه امري هستيشناختي استكه در ارتباط با «من -ديگري» آشكار ميشود .تويي كه
همۀ «توهاي ديگر را در برميگيرد» (بوبر1368 ،ش:ص .)123
باختين براين باور استكه هيچكس زبان را از موض ع و مقام «خود» نميتواند فرا گيرد .زبان از طريق
ن زبان كه بنياد رابطۀ ما با دنياي پيرامون است ،دراختيار ما نيست
رابط ه با ديگران فرا گرفته ميشود ،بنابراي 
بلكه حاصل رابطۀ ما با ديگران است.
باختين براين نكت ه تكي ه ميكند كه آگاهي نسبت به مفهوم «ديگري» ،الزمۀ برقراري مكالم ه و
گ است« .ديگري» درنظر او در جايگاهي قرار دارد كه بهتر ميتواند گوينده را ارزيابي كند.
ديالو 
بودن بهمعناي ارتباط با غير ،تقابل و تضادِ باختين را با تفكر دكارتيِ جدايي ذهن/عين آشكار ميكند،
ي كه خود را جداي از رابطۀ با «ديگري» بهشكل انتزاعي و غيرانضمامي درنظر ميگيرد ،درحاليكه
تفكر 
در انديشۀ باختين ،خود بيمعنا است و وجود ندارد .بدينترتيب «من» تاجاييكه با «ديگري» هستم،
زندهام« .زندگي در گوهر خود ،گفتوگويي است .زيستن يعني شركتكرد ن در گفتوگو ،پرسيدن،
گوشدادن ،پاسخدادن ،موافقتكردن و( »...تودوروف1377 ،ش :ص « .)184از ديدگاه ِ باختين ،در اعما ِق
انسان ن ه نهاد(مجموعۀ انگيزههاي ناخودآگاه) بلك ه ديگري وجود دارد(پوينده1373 ،ش :ص  .)48ازاينرو
باختين در نهاد خويش نه بهخود كه به ديگري ميرسد .او «برخالف دكارت كه ميگفت من فكر ميكنم
پس هستم ،ميگويد تو هستي پس من هستم» (انصاري1384 ،ش :ص  .)78منِ يك صدا و تكآوا براي
او موجوديتي فاقد ارزش و اعتبار است.

 :4-5چندصدايي و تكصدايي
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باختين براي بررسي گفتوگوها در اثر ادبي ،اين آثار را به دو گونۀ مونولوگ(تكصدا) و
ديالوگ(مكالمۀ چندصدا) تقسيم ميكند .اوكتاويوپاز اديب معاصر مكزيكي معتقد است« :گفتوگو،
نوعي گفتوشنود است .شاعر(يا نويسنده) كسي نيست كه فقط سخن ميگويد ،بلكه كسي استكه به
سخن گوش فرا ميدهد» (پاز1369 ،ش :ص .)322
گ( )Monologueسخن گفت .مونولوگ بهمعناي بهتنهايي
در مقابلِ ديالكتيك بايد از مونولو 
سخنگفتن ،سخنگفتنِ طوالني از سوي يك نفر ،و بهطور مشخص ،سخنگفتن انحصاري يا متكلّموحدهبودن
در فرايند مذاكره است.
باختين براين باور استكه هنگامِ كاربردِ زبان عم ً
ال «دو نيرو در حا ِل تأثيرگذاري هستند .نيروي
مركزگريز و نيروي مركزگرا .نيروهاي مركزگرا تمايل دارند كه همهچيز را بهسمت يك نقطۀ كانوني
ِ
جهات مختلف بپراكند .او
بكشانند و نيروي مركزگريز تمايل دارد كه همهچيز را از يك نقطۀ كانوني در
ميگويد زبا ِن تكصدا همچون نيروي مركزگرا عمل ميكند و چنين زباني ،نظامي از يك زبا ِن استاندارد
و يا رسمي استكه همگان بايد به آ ن زبان سخن گويند درحاليكه چندآوايي ،زبان را بهسوي تكثّر پيش
ميبرد(غالمحسينزاده ،غالمپور1387 ،ش :ص .)117

توجه به دگرآوايي و فرايندهاي مركززدا در مواجهه و مقابل ه با گفتما ِن وحدتگرا عمل ميكند و
ّ
توج ه به تكآوايي و فرايندهاي مركزگرا در تضاد با گفتما ِن كثرتگرا تفسير ميشود .باختين ،زبان
ّ
شعري را از منظر تاريخي بهعنوا ِن زبا ِن مركزگرا و زبا ِن رمان را بهمثابۀ زباني مركزگريز ،مطرح ميكند.
رمان ،زباني گفتوگويي و چندصدا است و در نتيجه ،مكاني براي مبارزه جهت غلبه بر گفتههاي تكصدا
ي زبا ِن رسمي است ،ميباشد.
كه ويژگ 
باختين معتقد است نويسندۀ نثر همواره زبا ِن خود را با زبان شنونده(ديگري و غيره) هماهنگ ميكند
و از چندآوايي(چندصدايي) و كاربرد متنوع از زبان استفاده ميكند تا وارد گفتوگو با مخاطب شود.
نويسندۀ داستان همواره سخن يا نوشتۀ خود را بهسوي پرسشهاي ممكنِ خوانندگان جهت ميدهد .در يك
ت و در صداهاي مستقل ،معنا مييابد.
ارزيابي كلّي بايد گفت چندصدايي «نگرشي برونمتني» اس 

 -6چندصدايي در قرآن كريم

بعضي از نظريهپردازان علوم اجتماعي مراحل مختلف تكوين گفتمان را از دريچۀ تح ّوالت اجتماعي و
تِسر گذاشته است:
سير تكامل بشري ديدهاند و براين باور هستند كه «پيام» ،چهاردوره و مرحله را پش 
 .1مرحلۀ باستاني كه در اين مرحله ،پيام و گفتمان يا ديالوگ در حوزهاي بسته ،سير ميكند و جايي
ت و اسطوره گرفته
براي توليد پيام از جانب پيامگير نيست .انواع مختلف متون ادبي از افسان ه و حكاي 
قصههاي عاميانه همه از ويژگيهاي يكساني برخوردارهستند؛
تا لطيفهها و ّ
ن انسانهايي دارد كه از «درون» هدايت
 .2مرحلۀ س ّنتي كه دراين مرحله جامعه ،گرايش به ساخت 
ميشوند .دراين مرحله« ،فرد» نقش ميگيرد و توجيه عقالني كمكم قد م به عرص ه مينهد؛
 .3مرحلۀ مدرن كه همزمان با ِّ
حل جامعۀ س ّنتي در جامعۀ مدرن و صنعتي است .دراين مرحله انسا ِن
ن مرحله نقش نويسنده و توليدكنندۀ پيام كاهش مييابد و
از «برو ِن هدايتشونده» پديد ميآيد .دراي 
اهميت پيدا ميكند؛
درعوض گيرندۀ پيام ّ
 .4مرحلۀ چهارم درواقع مرحلۀ پسامدرن استكه دراين مرحله ،خواننده نيز قدر و ارزش خود را ازدست
ميدهد و ساختارهاي ذهني و زباني جايگزينِ آن ميشود( .اميني1381 ،ش :ص .)72
با عنايت به طر ِح مراحلِ تكوينِ پيا م و گفتمان ،متن قرآن كريم را مطابق ديدگاه ِ جامعهشناسان بايد
توجه به آفرينش آن در ِ
بافت جامعۀ
در كدام طبق ه و مرحله قرار داد؟ يقين ًا جامعهشناسان ،قرآن كريم را با ّ
پانزدهقر ن ِپيش ،متعلّق به مرحلۀ مدرن و پسامدرن نخواهند دانست ،بنابراين قرآن يا به دورۀ باستاني تعلّق
ت از ديدگاه آنها گفتما ِن دورۀ باستاني و س ّنتي از معيارهاي دموكراتيك در
دارد يا دورۀ س ّنتي .بديهي اس 
توجه به دادهها و
منطق مكالم ه و گفتوشنود بهدور ميباشد .ازاينرو نويسندۀ اين مقاله در صدد است با ّ
فراوانيهاي بهدستآمده از اين كتاب آسماني ،اين اثر را حاوي گفتماني فراتر از گفتما ِن عصر باستان و
ت تا مؤلّفههاي گفتما ِن چندصدايي و منطقِ مكالم ه دراين
س ّنتي ارزيابي نمايد ،بدينترتيب سعي برآن اس 
اثر فرابشري مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
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 :1-6مكالمۀ خدا با انسان

ِ
ِ
مالك مطلق هستي
ديالوگ خدا با انسان روبهرو هستيم .خدا بهمثابۀ
ت ِ گفتوگوي قرآني با
در ماهي 
ِ
با انسان ،اشرف مخلوقات وارد گفتوشنود ميشود .دراين نوع گفت وشنود نهتنها قدرت اليتناهي الهي
عاملِ ناديدهگرفتهشدن و نفي انسان بهمثابۀ «ديگري» نميشود بلكه خداوند ،هستي و بود و نمود را نثارِ
وجودِ انسان با همۀ كاستيها و نقصانها ميكند .خداوند به همۀ فرشتگان دستور ميدهد انسان را تكريم كنند
جدي ميان انسان و خدا در عالم ذر و در روزِ موسو م به «الست»
و او را بزرگ بشمارند .نخستين مكالمۀ ّ
ن اين
اتفاق ميافتد ،آنجاكه خداوند از انسان ميپرسد آيا من خداي شما نيستم؟ آنها گفتند :بلي .در بط 
ِ
طرف مقابل و «ديگري» بهچشم ميخورد .قرآن گفتوگو را يك زمينۀ مشترك
گفتوگو احترام به
و دايمي براي تكاپوها و پويشهاي اجتماعي تصوير ميكند و آنرا زمينهاي فراگير و اجتنابناپذير براي
ِ
حد يك موضو ِع روبنايي و صوري
روابط و
مناسبات اجتماعي تعريف مينمايد .گفتوگو در قرآن از ّ
ِ
حد رويكرد ژرفساختي در زندگي فردي و جمعي انسانها پيش ميرود .قرآن را
فاصل ه ميگيرد و تا ّ
جد بايد اثري «ديالوگمحور» و «گفتوگوباور» درنظر گرفت كه چندصدايي را در ِ
بافت گفتمانِ
به ّ
خود نهادينه ميسازد.

 :2-6گفتوگو با گروهها در قرآن

ف فرانسوي ميگويد« :حركت از مونولوگ(تكزباني) بهسوي ُپليلوگ(چندزباني)
ژاكدريدا فيلسو 
شخصيتهاي چندزبانه است(براهني1377 ،ش:
و حركت از توتاليتريسم نويسندۀ تكزبان ه بهسوي دموكراسي
ّ
توجه به ديدگاه ِ دريدا و با مراجع ه به گفتوگوهاي مندرج در قرآن با گروههاي گوناگون
ص  .)235با ّ
ِ
شايد بتوان قرآن كريم را از آثارِ منحصربهفرد «چندزباني» در تاريخ دانست .ب ه مكالمهها و ديالوگهايي
توجه كنيم:
كه در قرآن كريم انجام شده است ّ
گفتوگو با مشركان :احقاف ،4/انعام ،148/اسراء 42/و....
گفتوگو با ملحدان :يونس ،101/انبيا ،30-32/واقعه 57-72/و....
گفتوگو با منكرا ِن معاد :يس ،78-82/مريم 66-67/و....
گفتوگو منكران رسالت :هود ،27/انعام ،50/مؤمنون24 /و 32و....
ل ِكتاب :مائده ،82-83/عنكبوت ،46/بقره 136/و( ...فضلاهلل1380 :ش).
گفتوگو با اه 
ِ
بخشي از گفتوگوها و محاورات در قرآن كريم بهصورت پرسشهايي استكه دراين كتاب مطهر
ش شاهد پرسشهايي هستيم كه اجراكنندۀ
تجلّي دارد(عنكبوت ،61-63/زخرف 9-13/و )...دراين بخ 
ت پيامبر است .بخشي ديگر از پرسشها در حيطۀ گفتوگو ،پرسشهايي استكه ديگران
پرسش ،حضر 
خ ميدادند(اعراف ،187/احزاب ،63/نازعات.)42-46 /
در برابر پيامبر مطرح ميكردند و پيامبر اكرم پاس 
ش و پاسخ هردو ازسوي پيامبر انجام ميپذيرفت(انعام/
شكل ديگري از پرسشها بهگونهاي استكه پرس 
.)19
ث به نمونهاي در قرآن كريم اشاره ميشود .در قرآن كريم با ظرايف و لطايفی
در تحليل ژرفتر اين بح 
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گ روبهرو ميشويم ،براي مثال وقتي پيامبر خدا با مخاطبا ِن مشرك سخن ميگويد:
برجست ه دربارۀ گفتوگو و ديالو 
«اَنا اَو إ ِّی ُ
اكم ل َ َعلَي ُه َد ًي اَو ِفي َضلاَ ٍل ُمبِينٍ» (سبا« )24/ما يا شما باالخره يا بر هدايت هستيم يا بر گمراهي ».به
آنها نميفرمايند« :اَنا َع َلي ُه َد ًي و انتُم َع َلي َضلاَ ٍل ُمبِينٍ » ،معنا و مفهوم اين آيه آن استكه بايد ِ
باب گفتوگو و
گ باز و مفتوح باشد .ناصر مكارمشيرازي در شرح اين آيه ميگويد« :اين يكي از بهترين روشهاي مناظره و
ديالو 
ث استكه طرف را به انديش ه و خودجوشي وا دارند» (مكارم شيرازي1387 ،ش:ص .)431
بح 
مهمترين برآيند مكالمهاي كه در آيۀ 24سورۀ سبا با آن روبهرو ميشويم ،آن استكه گوينده در يك
ِ
شرط برقراري
فضاي عاطفي با مخاطبش رابطۀ گفتوشنودي برقرار ميكند و به مخاطب ميآموزد كه
ِ
توجه و عنايت به ديدگاهها و انگيزهها و آموزههاي «ديگري» است.
يك
ديالوگ منطقي ّ
نكتهاي بس مهم كه دراين بخش از مقال ه بايد برآن تمركز كرد ،آن استكه دیدگاه ما دربارۀ
ديالوگ ،روندي هدفدار و درعينحال نسبي است كه حدفاصل بين تفاهم و تضاد ميباشد .بهعبارت ديگر
در روند گفتوگو ما شاه ِد تالش براي رسيدن به هدفی مشخص هستيم كه در حالت كلّي آن ،رسيدن به
تفاهم مورد نظراست ،بنابراين يك گفتوگو لزوم ًا شايد به تفاهم منجر نشود و در پايا ن آن ،وارد مرحلۀ
تضاد شويم.

ِ
ساحت ديالوگ
قص ه و داستان،
ّ :3-6

قصه ،بازتابدهندۀ گفتگو و صداهاي مختلف در
شايد هيچ اثري همچون داستان و رمان و ح ّتي ّ
ِ
ساخت داستان بر گفتوشنود و ديالوگ نهاده شده است ،ازاينرو ميتوان
سطح جامعه نباشد .نهاد و ژرف
داستا ن را تجليگاه ِچندصدايي و چندآوايي دانست« .يكي از روشهاي بحث و گفتوگويي كه قرآن دنبال
ت چ ه آنكه داستانهاي تاريخي پيامبران گذشته و ا ّمتهاي پيشين باشد يا داستانهايي
ميكند ،نقلِ داستا ن اس 
ش ضربالمثل را ايفا ميكند و يا داستانهاي كوتاه ِ جالبي
كه در نشاندادن برخي صورتهاي اجتماعي ،نق 
موقعيتهاي ويژه و يا نمونههاي بشري خاص اشاره دارد» (فضلاهلل1380 ،ش:ص  .)229ازجملۀ
كه به
ّ
ی نوح ،عيسيمسيح ،موسي،
اين داستانها كه سرشار از گفتوشنود و مكالم ه است ،ميتوان به داستانها 
يوسف ،يونس ،هودپيامبر ،صالحپيامبر و قوم ثمود ،ابراهيم و امتش ،لوطپيامبر و قوم او ،شعيب با قومش،
هابيلوقابيل ،طالوتوجالوت و قارون اشاره كرد.

 :4-6كاربرد فعلهاي گفتماني

يكي از روشهايي كه ميتوان به ارزشگذاري قرآن كريم نسبت به «صداهاي ديگران» و چندآوايي
گ پي برد ،تحليلِ واژگانيِ اين اثر كهنِ مدرن است .با يك احصاي دقيق ميتوان واژۀ
و مكالم ه و ديالو 
«قول» و مشتقات آنرا در قرآن كريم مورد بررسي قرار داد .نتيجۀ احصا و بررسي ،آ ن استكه واژۀ قول
توج ه قايلشدن براي
اهميت مكالم ه و ّ
با مشتقاتش بسام ِد بسيار بااليي در قرآن كريم دارد و اینبيانگر ّ
ِ
مجسمي از ديالكتيك و گفتما ن در
مشتقات واژۀ «قول» در قرآن كريم ذكر است تا درك و آگاهيِ ّ
قرآن در ذهنِ مخاطب نقش بندد:
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َ
قال

 529بار

يقولوا

 17بار

قاال

 3بار

يقولون

 92بار

قالت
قالَتا

 43بار

ُقل

 332بار

 2بار

قالها

 1بار

لن
ُق َ

 1بار

قوال

 3بار

قالوا

 331بار

قولوا

 12بار

ُقلت

 6بار

قولي

 1بار

ُقلتم

 9بار

ُقل ُته

 1بار

قلن
َ

 2بار

قلنا

ا َ ُق ْل

 6بار

ٌ
اقول

 9بار

تقل

 1بار

َُ
تقول

 12بار

لن
تقو َّ
َ

 1بار

تق َّو َل

َُ
القول
َقو ًال

قول ِ َ
ك
َقو ُلكم
َقولُنا

َقولُ ُه
َقولِها

 1بار
 52بار
19بار
 1بار
 2بار
 1بار
 2بار
 1بار

 16بار

ُ
نقول

 11بار

قولُ ُهم
قولي

 11بار

االقاويل

 1بار

لن
لنقو َّ

 1بار

قي ً
ال

 3بار

تقولوا

تقولون

َي ُقل

52

 27بار

َ
قيل

 49بار

 1بار

َُ
يقول

 68بار

يقوال

 1بار

لن
َليقو َّ

 15بار

قيل ِه

ٌ
قائل

 12بار
 2بار

 1بار
 3بار

قائ ُلها

 1بار

قائلين

 1بار

مجمو ِع ميزا ِن فراواني كاربرد مشتقات واژۀ «قول» در قرآن كريم 1717بار ميباشد.
ج شدهاند .در قرآن كريم
ديگر از فعلهاي گفتماني در قرآن كريم ،فعلهايي استكه از مادۀ « ِحوار» منت 
ِ
آيات 34و 37سورۀ كهف و يكبار
يكبار فعلِ « َيحو ُر» در آيۀ 14سورۀ انشقاق ،و فعل ُيحا ِو ُر ُه دوبار در
تُحا ِو ُر ُكما در آيۀ 1سورۀ مجادله آمده استكه دقيق ًا درمعني گفتوشنود بهكار گرفتهاند.
فعلهايي كه از مادۀ «سئوال» مشتق شدهاند برمبناي مفهوم چندصدايي و گفتوشنود قابلِ بررسي و
ارزيابي هستند:
يسئلو َ
 15بار
 1بار
سأل
نك
سأ ُ
لتكم

 1بار

اَسئلِ

 6بار

 2بار

فسلْ ُه

 1بار

سأل ُتم

 1بار

َوس َئلْهم

 1بار

سألتمو ُه

 1بار

اسئلوا
ُ

 4بار

سألتمو ُه َّن

 1بار

فسئلو ُهم

 1بار

سأل َتهم

 7بار

فسئلو ُه َّن

 1بار

سألك

 1بار

سألُها

َس ْل

 1بار

 1بار

سأل َ ُهم

 1بار

سألوا

 1بار

أسألك

 1بار

سألتك

َسلْ ُهم
ُسئ ِ َل

ُسئِلَت
ُسئِلوا

 1بار
 1بار
 1بار
 1بار

اَسئلكم

 11بار

تس َئ ُل

 1بار

تسئلْنِ

 1بار

لتسئ ُل ََّن

 3بار

تسئلني

 1بار

َ
تسئلون

 5بار

تسئ ُلهم

 4بار

نُس َئ ُل

 1بار

تسئلوا

 3بار

ُيس َئ ُل

 3بار

َ
نسئلك

 1بار

ليس َئ ُل ُّن

 1بار
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لنسئلَ َّن

 2بار

َ
سئلون
ُي

 2بار

لنسئلنَّهم

 1بار

ُ
يسئل

لِيتسا َءلوا

 1بار

َ
يسئلك

 3بار

يتسا َء َ
لون

 7بار

 2بار

ُسؤلك

 1بار

يسئلكم

 2بار

سؤال

 1بار

يسئلْكموها

 1بار

سائل

 4بار

يسئ ُل ُه

 1بار

لسائلين
ا
َ

 3بار

تسئلوا

 1بار

مسئو ًال

 4بار

َ
تسئلون

 3بار

مسئو َ
لون

 1بار

ِ
توجه به غير و
در قرآن كريم  128بار
مشتقالت مصدر «سؤال» بهكار رفته است .سؤال و پرسش ماهيت ًا ّ
ديگري را در خود ملحوظ دارد .پرسش را بايد غليظترين و چندصداترين شكلِ گفتمان و ديالوگ دانست.

 :5-6روش مكالمه

ِ
تضارب عقيده و فكر ،دو روش وجود دارد:
گ يا هرگون ه
براي ايجاد زمينۀ ديالو 
 )1روش خشونت كه دراين روش از سرزنش ،توهين ،واژههاي بد و تند و زشت استفاده میگردد.
ِ
روش معقول ،از واژههاي نرم و ماليم و روشهاي
 )2روش مسالمت يا عطوفت كه با استفاده از اين
دلنشين استفاده میشود و از خصومت ،منفيبافي و تعابي ِر ناپسند اعراض میگردد .نكتهای مهم كه در
فصلت آيات 33-35و آيۀ 125سورۀ نحل و آيۀ 46سورۀ عنكبوت برآن تأكيد شده است.
سورۀ ّ
در مكالم ه و ديالكتيك ،افقِ معرفت و درك ،گسترش مييابد بهگونهايكه ديگري و مخاطب را در
ِ
تشريك افقها ،تحقق كاملِ
برميگيرد .بديهي است دراين مقام با تشريك ِافقها و ساحتها روبهرو ميشويم.
مكالمه استكه در آن چيزي بيان ميشود كه فقط ب ه من يا مؤلّف تعلّق ندارد بلكه با ديگري مشترك
است و این منطق مكالمه و چندصدايي می باشد كه قرآن كريم در پانزده قرن پيش ،آنرا در گفتمان
خويش بازتاب داده است.
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نتيجهگيري

 .1گفتوگو و ديالوگ بهمثابۀ يك اسلوب و بوطيقا در عرصۀ فرهنگي و اجتماعي ،نشان ازاين حقيق 
ت
ِ
جزميت غيرمنطقي و
دارد كه حوزهاي كه ديالوگ در آن تجلّي مييابد ،از مرزهاي خودمحوري،
خودبيني عبور كرده است؛
ِ
همپرسه ،اذعان به رعايت حقو ِق «ديگري» و «غير» را در بطنِ خود دارد و اينكه جامعه
 .2ديالو 
گو ُ
و زمان ه ب ه درجهاي از رشد و تعالي گفتماني رسيده استكه ميتواند به تحمل صداهاي ديگر و آواهاي
غيرگوش فرا دهد و از مسي ِر تكخطي و خودخواهي دور شود؛
ِ
ت و حاكميت مردمي است .گفتوگو يعني
 .3گفتوگو ،شاخصترين و برجستهترين نمودِ حكوم 
توجه بنيادي و مبنايي به حقو ِق ديگران و عنايت به اين حقيقت كه چندصدايي و چندآوايي يكي از
ّ
شاخصههاي حكومتهاي مردممحور است؛
توجه به رويكردِ قرآن كريم به مفاهيمي چون گفتوگو و مكالمه ،بايد اين اثر الهي را از
 .4با ّ
هنجارگريزترين آثار مكتوب در پانزده قر ن پيش دانست كه بيشترين عنايت را به مفهوم «غير» و
«ديگري» و رعايت حقوق آنها داشته است؛
 .5اگرچ ه برخي از انديشمندا ِن مدرنيست و ماركسيست ،قرآن كريم را منشأ تكآوايي و مونوفوني
ن كتاب به عنصر مكالم ه و ازجمله بهكارگيري
توجه به رويكرد عملي و عيني اي 
دانستهاند ا ّما با ّ
ِ
انعكاس
1717بار مشتقات واژۀ «قول» و بهرهگيري از شيوۀ داستانپردازي كه مهمترين عرصۀ
چندصدايي است ،بايد قرآن كريم را از آثار برجستۀ مكتوب تاري ِخ بشر مطابق با رويكرد «منطقِ
مكالمۀ» باختين ارزيابي نمود.
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منابع و مآخذ

 .1قرآن كريم(1387ش) ،ترجم ه و شرح ناصر مكارمشيرازي ،مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسالمي ،تهران.
 .2احمدي ،بابك(1380ش) ،ساختار و تأويل متن ،نشر مركز ،تهرن.
ِ
مطالعات م ّليِ ،
سال چهارم ،تهران.
 .3اميني ،علياكبر(1381ش)« ،گفتوگو در شعر معاصر ايران» فصلنامۀ
 .4انصاري ،منصور(1384ش) ،دموكراسي گفتوگويي ،امكانات دموكراتيك انديشههاي ميخایيلباختين و يورگنهابرماس،

نشر مركز ،تهران.
 .5براهني ،رضا(1377ش) ،رؤياي بيدار ،نشر قطره ،تهران.
 .6بوبر ،مارتين(1386ش) ،من و تو ،ترجمۀ ابوتراب سهراب ،الهام عطاردي ،نشر فرزان ،تهران.
 .7پاز ،اوكتاويو(1369ش) ،يك سياره و چهارپنج دنيا ،ترجمۀ غالمعلي سيار ،گفتار ،تهران.
 .8پازارگاد ،بهاءالدين(بيتا) ،مكتبهاي سياسي ،نشر اقبال ،تهران.
 .9پين ،مايكل(1382ش) فرهنگ انديشة انتقادي از روشنگري تا پسامدرنيته ،ترجمۀ پيام يزدانجو ،نشر مركز ،تهران.
 .10تودوروف ،تزوتان(1378ش) ،منطق گفتوگويي باختين ،ترجمۀ داريوش كريمي ،نشرمركز ،تهران.
محمدفؤاد(1364ش) ،المعجمالمفهرسَ ،ال ِ
لفاظ القرآن الكريم ،مطبعۀ دارالکتب المصریۀ ،قاهره.
 .11عبدالباقيّ ،
 .12غالمحسينزاده ،غريبرضا؛ غالمپور ،نگار(1387ش) ،ميخایيلباختين ،نشر روزگار ،تهران.
محمدحسين(1380ش) ،گفتگو و تفاه م در قرآن كريم ،ترجمۀ حسين ميردامادي ،هرمس ،تهران.
 .13فضلاهللّ ،
محمد(1372ش) ،انسا ن در شعر معاصر ،توس ،تهران.
 .14مختاريّ ،
ط و پارا ُدكسهاي دموكراسي» ،مجموعهمقاالت سمينا ِر سقراط فيلسوف
 .15معينيعلمداري ،جهانگير(1381ش)« ،سقرا 
گفتوگو ،بهكوشش سيدموسي ديباج ،دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،تهران.
ِ
ِ
انتشارات فكر روز ،تهران.
اصطالحات ادبي از افالطون تا عصر حاضر،
گ
 .16مقدادي ،بهرام(1378ش) ،فرهن 
محمد(1381ش)« ،گفتوگو و برخورد انديشهها» ،ماهنامۀ گزارش گفتوگو ،سال دوم ،شمارۀ ،27 ،تهران.
 .17منصورنژادّ ،
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