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تحلیل »چندصدایي« در قرآن کریم براساس نظریة »منطق مكالمة«  
میخاییل باختین

 دکترغالم رضا پیروز1 
چکیده

میخاییل باختین یکی از بزرگ ترین  نظریه پردازان قرن بیستم، مفاهیم  کلیدي گفت  وگو و چندآوایي 
را در عرصۀ رویکردهاي زباني و ادبي ارائه  کرده  است. نظریه هاي باختین بر مفهوم دیالوگ استوار است 
که از نظر وي  از سه  عنصر تشکیل مي شود: سخنگو، شنونده - مخاطب و رابطۀ میاِن سخنگو و شنونده. او 
مفهوم دیالوگ را در تقابل با مفهوم مونولوگ (تک صدایي) قرار مي دهد که توسط یک نهاد، یک فرد 
و یک قدرت به کار گرفته مي شود. باختین با زباِن تک آوا به نفِع زباِن چندآوا مخالفت مي کند. متني که 
تک آوا باشد در خدمِت نظام  سلطه  و هژمونِي گروه هاي استبدادي قرار مي گیرد و تنها متون چندصدایي 
و تعدد صداها، منویاِت جوامِع فرودست و زیِرسلطه  را انعکاس مي دهد. در این مقاله  برخالف دیدگاهِ 
نظریه پردازاني که قرآن کریم را متعلّق به جوامِع اساطیري و کالسیک  مي دانند که نظام ِ تک آوا را تقویت 
مي کند، درنظر است براین تلّقي تکیه  گردد که با توّجه به ظرفیتها و قابلیتهاي ماهوي قرآن کریم این اثر 
را باید یک کتاِب چندآوا درنظر گرفت که در جاي جاِي این اثِر متعالي، تئوري  منطِق مکالمۀ باختین قابل 

رصد و مشاهده است.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، باختین، منطق مکالمه، چندصدایي، تک صدایي.        
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1- درآمد و تمهیِد بحث
گفت وگو در زبان فارسي به معناي مکالمه، گفت وشنود و مباحثه  آمده و در زباِن انگلیسي واژۀ »دیالوگ« 
به معناي همپرسۀ دو یا چندنفر، مبادله  و مباحثه در باِب اندیشه ها و به طور مشخص به معناي مبادله  و مباحثه  

براي دست یابي به تفاهم و یا شناخت متقابل به کار رفته است(منصورنژاد، 1381ش: ص 66).
موضوِع دیالوگ  را که در معناي قاموسي به مفهومِ گفتارِ »یکي« با »دیگري« مي باشد، مي توان از 
منظرهاي گوناگون، حوزه ها، رهیافتها و سطوِح تحلیلي مختلف، بحث و تحلیل کرد که دراین میان یک 
موضوع مهم و مبنایي، مقولۀ طرفیِن حاضر در گفت وگو و به بیاِن روشن تر، »دیگراني« است که دراین 
گفتارِ جمعي حضور دارند. بنابراین در هر دیالوگ باید به این سؤاِل اصولي پاسخ داد که جایگاه و مرتبۀ 
»دیگري« )The other( در منطق مکالمه  کجاست؟ براي پاسخ به این پرسش باید به منطِق درونِي دیالوگها 
که در اثِر مکتوِب موردنظر دراین پژوهش(قرآن کریم) وجود دارد، دست یافت. با کاربسِت روشن  تفسیِر 

گفت وگو و دیالوگ  مي توان در صدد کشف منطق حاکم بر گفتار و کالم قرآن کریم برآمد.

2- پیشینۀ پژوهش
هیچ  پژوهشي درخصوص بررسي منطق مکالمه در قرآن کریم مبتني بر آراي میخاییل باختین به رشتۀ 
تحریر درنیامده است، اگرچه کتابي باعنوان گفت وگو و تفاهم در قرآن کریم نوشتۀ عاّلمه محّمدحسین 
فضل اهلل به چاپ رسیده که نویسنده بدون بهره گیري از هیچ  نظریه اي صرفاً به صورِت توصیفي و نه تحلیلي 

به مقولۀ گفت وشنود در قرآن کریم پرداخته است.

3- حدود پژوهش
حدود این پژوهش قرآن کریم  این اثر جادوانۀ هستي مي باشد.

4- پرسشهاي پژوهش
دراین مقاله درنظر است به پرسشهاي زیر پاسخ داده شود:

1) آیا قرآن کریم را مي توان براساِس نظریۀ منطق ِ مکالمه )Dialogism( تحلیل کرد؟
2) مهم ترین نمونه هاي مفاهیم »چندصدایي« )Polyphony( و »تک صدایي« )Monologism( در 

قرآن کریم کدامند؟
3) آیا مي توان قرآن کریم را یک اثِر »چندصدایي« ارزیابي کرد؟

5- چارچوب نظري  پژوهش: دیالوگ  و چندآوایي در آراي باختین
5-1: دربارۀ باختین

میخاییل  میخاییلویچ باختین(1975-1895م) مهم ترین اندیشه گر اتحاد جماهیر شوروي در حوزۀ نقد 
و زبان شناسي به شمار مي رود. تزوتان تودوروف وي را »بزرگ ترین نظریه پرداز ادبیات در قرن بیستم 
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خوانده است« (پین، 1382ش:ص 127). باختین یک مارکسیست نبود اما به عنواِن نظریه پردازي که در 
اتحادجماهیر شوروي زندگي مي کرد به شکلي حرفه اي از آموزه هاي مارکسیستي- لنینیستي سود جسته 
است. اگزیستانسیالیسم، آشنایي با موسیقي، زبان  شناسي و فرمالیسم روسي و جامعه شناسي موجب شد تا 
باختین با چهره هاي متفاوتي ظهور کند. باختیِن فیلسوف، باختیِن جامعه شناس، باختیِن مدرس، باختیِن شاعر، 

باختین ِ زبان شناس و باختیِن منطِق مکالمه  یا گفت وگویي.
وي به روابِط فرازبان شناسي و فرامتني به ویژه فرامتنهاي اجتماعي باور داشت و در تحلیِل متن ادبي به 
اجتماع و سیاست عنایت خاص نشان می داد. باختین در مقابل سه جریاِن مسلّط زماِن خود یعني مجموعۀ 

زبان شناسان، سبک شناسان و فرمالیستها، ایستادگي کرد.

5-2: منطق مکالمه
منطق مکالمه )Dialogism( در نقطۀ کانونِي آراي باختین قرار دارد. در اندیشۀ وي، تأثیراتي که الفاِظ 
مختلف بر یکدیگر مي گذارند، واقعّیت زبان  را تشکیل مي دهد. زبان هیچ گاه دراختیار فرد نیست، بلکه 
تأثیراِت کالمي بین دو یا چند نفر موجب تولد و زایش زبان مي گردد. »هیچ  کلمه ای خنثي نیست، همۀ 
کلمات دست دوم هستند و به دیگران تعلق دارند. براي به دست آوردن کلمه  و معنا باید درگیر مکالمه  با 
دیگران شد. زبان، مفرد و تک آوایي نیست بلکه جمع و چندوجهي است « (مقدادي، 1378ش:ص 491). 
منطق ِ مکالمه  یا گفت وگو در گنجینۀ واژگان ِ کلیدي افکار وي، جایگاهی برجسته  دارد. در اندیشۀ باختین 
»هر سخن(به عمد یا غیرعمد، آگاه یا ناآگاه) با سخنهاي پیشین  گفت وگو مي کند« (احمدي، 1380ش:ص 

93). او هستي انسان را نتیجۀ مکالمه  و گفت وگو مي داند« (انصاري، 1384ش:ص 171).
مکالمه  یا گفت وگو، ابتدایي ترین و درعین حال پیچیده ترین شکل برقراري روابط  اجتماعي است. 
آن چه در گفت  وگو تحقق مي یابد، عنایت به حقوق و ایده هاي مخاطبان  و شنوندگان است. »دیالوگ و 
گفت وگو خصلتي دموکراتیک دارد چه این که در چنین فراشدي، »دیگري« و عامۀ مردم به مشارکت 

فراخوانده مي شود« (معیني علمداري، 1381ش:ص 242).
واژۀ دیالکتیک نیز از مشتقات ِ نزدیک واژۀ دیالوگ است که به مفهوم مباحثۀ منطقي و عقلي و روشِن 
مطلبي به وسیلۀ مکالمه  و تعقل در آن و سنجیدن  وجوه رد و قبول و نفي  و اثباِت آن در ترازوي عقل 
و منطق است(پازارگاد، بي تا:ص 89). دیالکتیک  را باید هنر مباحثه  و مفاهمه و مبادلۀ گفتار و استدالل 
دانست. حوزۀ عمل دیالکتیک در تاریخ بشر مشخصاً از سقراط و افالطون آغاز مي شود و تا امروز امتداد 

مي یابد.

5-3: دیگري
اساس مکالمه  و دیالوگ  در اندیشۀ باختین، بر رابطۀ بین خود و دیگري نهاده شده است. »درک 
حضور دیگري، یکي از شاخص ترین معیارها در منطِق مکالمه  است « (مختاري، 1372ش:ص 54). باختین 
از دست یابي به خودآگاهي در راستاي نگاهِ دیگري سخن مي گوید و در ارتباط با مفهومِ »من- تویي« بیش 
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از همه از مارتین بوبر، فیلسوف   اتریشي و اثر مشهورش »من- تو« تأثیر مي پذیرد. در اندیشۀ بوبر، دیالوگ 
نه فقط گفت  وگو بلکه امري هستي شناختي است که در ارتباط با »من- دیگري« آشکار مي شود. تویي که 

همۀ »توهاي دیگر را در برمي گیرد« (بوبر، 1368ش:ص 123).
باختین براین باور است که هیچ کس زبان را از موضع  و مقام »خود« نمي تواند فرا گیرد. زبان از طریق 
رابطه  با دیگران فرا گرفته مي شود، بنابراین  زبان که بنیاد رابطۀ ما با دنیاي پیرامون است، دراختیار ما نیست 

بلکه حاصل رابطۀ ما با دیگران است.
باختین براین نکته  تکیه  مي کند که آگاهي نسبت به مفهوم »دیگري«، الزمۀ برقراري مکالمه  و 
دیالوگ  است. »دیگري« درنظر او در جایگاهي قرار دارد که بهتر مي تواند گوینده را ارزیابي کند. 
بودن به معناي ارتباط با غیر، تقابل و تضادِ باختین را با تفکر دکارتِي جدایي ذهن/عین آشکار مي کند، 
تفکري  که خود را جداي از رابطۀ با »دیگري« به شکل انتزاعي و غیرانضمامي درنظر مي گیرد، درحالي که 
در اندیشۀ باختین، خود بي معنا است و وجود ندارد. بدین ترتیب »من« تاجایي که با »دیگري« هستم، 
زنده ام. »زندگي در گوهر خود، گفت وگویي است. زیستن یعني شرکت کردن  در گفت وگو، پرسیدن، 
گوش دادن، پاسخ دادن، موافقت کردن و...« (تودوروف، 1377ش: ص 184). »از دیدگاهِ باختین، در اعماِق 
انسان نه  نهاد(مجموعۀ انگیزه هاي ناخودآگاه) بلکه  دیگري وجود دارد(پوینده، 1373ش: ص 48). ازاین رو 
باختین در نهاد خویش نه به خود که به دیگري مي رسد. او »برخالف دکارت که مي گفت من فکر مي کنم 
پس هستم ، مي گوید تو هستي پس من هستم« (انصاري، 1384ش: ص 78). مِن یک  صدا و تک آوا براي 

او موجودیتي فاقد ارزش و اعتبار است.

5-4: چندصدایي و تک صدایي
و  مونولوگ (تک صدا)  گونۀ  دو  به  را  آثار  این  ادبي،  اثر  در  گفت وگوها  بررسي  براي  باختین 
دیالوگ(مکالمۀ چندصدا) تقسیم مي کند. اوکتاویوپاز ادیب معاصر مکزیکي معتقد است: »گفت وگو، 
نوعي گفت وشنود است. شاعر(یا نویسنده) کسي نیست که فقط سخن مي گوید، بلکه کسي است که به 

سخن گوش فرا مي دهد« (پاز، 1369ش: ص 322).
به تنهایي  به معناي  مونولوگ  گفت.  سخن   )Monologue( مونولوگ از  باید  دیالکتیک   مقابِل  در 
سخن گفتن، سخن گفتِن طوالني از سوي یک نفر، و به طور مشخص ، سخن گفتن انحصاري یا متکلّم  وحده بودن 

در فرایند مذاکره است.
باختین براین باور است که هنگامِ کاربردِ زبان عماًل »دو نیرو در حاِل تأثیرگذاري هستند. نیروي 
مرکزگریز و نیروي مرکزگرا. نیروهاي مرکزگرا تمایل دارند که همه چیز را به سمت یک نقطۀ کانوني 
بکشانند و نیروي مرکزگریز تمایل دارد که همه چیز را از یک نقطۀ کانوني در جهاِت مختلف بپراکند. او 
مي گوید زباِن تک صدا هم چون نیروي مرکزگرا عمل مي کند و چنین زباني، نظامي از یک  زباِن استاندارد 
و یا رسمي است که همگان باید به آن  زبان سخن گویند درحالي که چندآوایي، زبان را به سوي تکّثر پیش 

مي برد(غالمحسین  زاده، غالمپور، 1387ش: ص 117).
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توّجه به دگرآوایي و فرایندهاي مرکززدا در مواجهه و مقابله  با گفتماِن وحدت گرا عمل مي کند و 
توّجه  به تک آوایي و فرایندهاي مرکزگرا در تضاد با گفتماِن کثرت گرا تفسیر مي شود. باختین، زبان 
شعري را از منظر تاریخي به عنواِن زباِن مرکزگرا و زباِن رمان را به مثابۀ زباني مرکزگریز، مطرح مي کند. 
رمان، زباني گفت وگویي و چندصدا است و در نتیجه، مکاني براي مبارزه جهت غلبه بر گفته هاي تک  صدا 

که ویژگي  زباِن رسمي است، مي باشد.
باختین معتقد است نویسندۀ نثر همواره زباِن خود را با زبان شنونده(دیگري و غیره) هماهنگ مي کند 
و از چندآوایي(چندصدایي) و کاربرد متنوع از زبان استفاده مي کند تا وارد گفت وگو با مخاطب شود. 
نویسندۀ داستان همواره سخن یا نوشتۀ خود را به سوي پرسشهاي ممکِن خوانندگان جهت مي دهد. در یک  

ارزیابي کلّي باید گفت چندصدایي »نگرشي برون متني« است  و در صداهاي مستقل، معنا مي یابد.

6- چندصدایي در قرآن کریم
بعضي از نظریه پردازان علوم اجتماعي مراحل مختلف تکوین گفتمان را از دریچۀ تحّوالت اجتماعي و 

ِ سر گذاشته است: سیر تکامل بشري دیده اند و براین باور هستند که »پیام«، چهاردوره  و مرحله را پشت 
1. مرحلۀ باستاني که در این مرحله، پیام و گفتمان یا دیالوگ در حوزه  اي بسته، سیر مي کند و جایي 
براي تولید پیام از جانب پیامگیر نیست. انواع مختلف متون ادبي از افسانه  و حکایت  و اسطوره  گرفته 

تا لطیفه ها و قّصه هاي عامیانه همه از ویژگیهاي یکساني برخوردارهستند؛
2. مرحلۀ سّنتي که دراین مرحله جامعه، گرایش به ساختن  انسانهایي دارد که از »درون« هدایت 

مي شوند. دراین مرحله، »فرد« نقش مي  گیرد و توجیه عقالني کم کم قدم  به عرصه  مي نهد؛
3. مرحلۀ مدرن که هم زمان با حلِّ جامعۀ سّنتي در جامعۀ مدرن و صنعتي است. دراین مرحله انساِن 
از »بروِن هدایت شونده« پدید مي آید. دراین  مرحله نقش نویسنده و تولیدکنندۀ پیام کاهش مي یابد و 

درعوض گیرندۀ پیام اهمّیت پیدا مي کند؛
4. مرحلۀ چهارم درواقع مرحلۀ پسامدرن است که دراین مرحله، خواننده  نیز قدر و ارزش خود را ازدست 

مي دهد و ساختارهاي ذهني و زباني جایگزیِن آن مي شود. (امیني، 1381ش: ص 72).
با عنایت به طرِح مراحِل تکویِن پیام  و گفتمان، متن قرآن کریم را مطابق دیدگاه ِ جامعه شناسان باید 
در کدام طبقه  و مرحله قرار داد؟ یقیناً جامعه شناسان، قرآن کریم را با توّجه به آفرینش آن در بافِت جامعۀ 
پانزده قرن ِ پیش، متعلّق به مرحلۀ مدرن و پسامدرن نخواهند دانست، بنابراین قرآن یا به دورۀ باستاني تعلّق 
دارد یا دورۀ سّنتي. بدیهي است  از دیدگاه آنها گفتماِن دورۀ باستاني و سّنتي از معیارهاي دموکراتیک در 
منطق مکالمه  و گفت وشنود به دور مي باشد. ازاین رو نویسندۀ این مقاله در صدد است با توّجه به داده ها و 
فراوانیهاي به دست آمده از این کتاب آسماني، این اثر را حاوي گفتماني فراتر از گفتماِن عصر باستان و 
سّنتي ارزیابي نماید، بدین ترتیب سعي برآن است  تا مؤلّفه هاي گفتماِن چندصدایي و منطِق مکالمه  دراین 

اثر فرابشري مورد تحلیل و بررسي قرار گیرد.
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6-1: مکالمۀ خدا با انسان
در ماهیت ِ گفت وگوي قرآني با دیالوِگ خدا با انسان روبه رو هستیم. خدا به مثابۀ مالِک مطلق هستي 
با انسان، اشرف مخلوقات وارد گفت وشنود مي شود. دراین نوع گفت و  شنود نه تنها قدرِت الیتناهي الهي 
عامِل نادیده  گرفته شدن و نفي انسان به مثابۀ »دیگري« نمي شود بلکه خداوند، هستي و بود و نمود را نثارِ 
وجودِ انسان با همۀ کاستیها و نقصانها مي کند. خداوند به همۀ فرشتگان دستور مي دهد انسان را تکریم کنند 
و او را بزرگ بشمارند. نخستین مکالمۀ جّدي میان انسان و خدا در عالم ذر و در روزِ موسوم  به »الست« 
اتفاق مي افتد، آن جاکه خداوند از انسان مي پرسد آیا من خداي شما نیستم؟ آنها گفتند: بلي. در بطن  این 
گفت وگو احترام به طرِف مقابل و »دیگري« به چشم مي خورد. قرآن گفت وگو را یک زمینۀ مشترک 
و دایمي براي تکاپوها و پویشهاي اجتماعي تصویر مي کند و آن را زمینه اي فراگیر و اجتناب ناپذیر براي 
روابط و مناسباِت اجتماعي تعریف مي نماید. گفت وگو در قرآن از حّد یک موضوِع روبنایي و صوري 
فاصله  مي گیرد و تا حّد رویکردِ ژرف ساختي در زندگي فردي و جمعي انسانها پیش مي رود. قرآن را 
به جّد باید اثري »دیالوگ محور« و »گفت وگوباور« درنظر گرفت که چندصدایي را در بافِت گفتماِن 

خود نهادینه مي سازد.

6-2: گفت وگو با گروه ها در قرآن
ژاک  دریدا فیلسوف  فرانسوي مي گوید: »حرکت از مونولوگ (تک زباني) به سوي ُپلي لوگ (چندزباني) 
و حرکت از توتالیتریسم نویسندۀ تک زبانه  به سوي دموکراسي شخصّیتهاي چندزبانه است(براهني، 1377ش: 
ص 235). با توّجه به دیدگاه ِ دریدا و با مراجعه  به گفت وگوهاي مندرج در قرآن با گروه هاي گوناگون 
شاید بتوان قرآن کریم را از آثارِ منحصربه فردِ »چندزباني« در تاریخ دانست. به  مکالمه ها و دیالوگهایي 

که در قرآن کریم انجام شده است توّجه کنیم:
گفت وگو با مشرکان: احقاف/4، انعام/148، اسراء/42 و....

گفت وگو با ملحدان: یونس/101، انبیا/32-30، واقعه/72-57 و....
گفت وگو با منکراِن معاد: یس/82-78، مریم/67-66 و....

گفت وگو منکران رسالت: هود/27، انعام/50، مؤمنون/ 24و32 و....
گفت وگو با اهل ِ کتاب: مائده/83-82، عنکبوت/46، بقره/136 و... (فضل اهلل: 1380ش).

بخشي از گفت وگو ها و محاورات در قرآن کریم به صورِت پرسشهایي است که دراین کتاب مطهر 
اجراکنندۀ  پرسشهایي هستیم که  دراین بخش  شاهد  و...)  دارد(عنکبوت/63-61، زخرف/9-13  تجلّي 
پرسش، حضرت  پیامبر است. بخشي دیگر از پرسشها در حیطۀ گفت وگو، پرسشهایي است که دیگران 
در برابر پیامبر مطرح مي کردند و پیامبر اکرم پاسخ  مي دادند(اعراف/187، احزاب/63، نازعات/ 42-46). 
شکل دیگري از پرسشها به گونه اي است که پرسش  و پاسخ هردو ازسوي پیامبر انجام مي پذیرفت(انعام/ 

.(19
در تحلیل ژرف تر این بحث  به نمونه اي در قرآن کریم اشاره مي شود. در قرآن کریم با ظرایف و لطایفی 
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برجسته  دربارۀ گفت وگو و دیالوگ  روبه رو مي شویم، براي مثال وقتي پیامبر خدا با مخاطباِن مشرک سخن مي گوید: 
»اَنا اَو إیِّاُکم لََعلَي ُهَدًي اَو ِفي َضاَلٍل ُمبِیٍن« (سبا/24) »ما یا شما باالخره یا بر هدایت هستیم یا بر گمراهي.« به 
آنها نمي فرمایند: »اَنا َعَلي ُهَدًي و انتُم َعَلي َضاَلٍل ُمبِيٍن«، معنا و مفهوم این آیه آن است که باید باِب گفت وگو و 
دیالوگ  باز و مفتوح باشد. ناصر مکارم شیرازي در شرح این آیه مي گوید: »این یکي از بهترین روشهاي مناظره  و 

بحث  است که طرف را به اندیشه  و خودجوشي وا دارند« (مکارم شیرازي، 1387ش:  ص 431).
مهم ترین برآیند مکالمه اي که در آیۀ24 سورۀ سبا با آن روبه رو مي شویم، آن است که گوینده در یک 
فضاي عاطفي با مخاطبش رابطۀ گفت وشنودي برقرار مي کند و به مخاطب مي آموزد که شرِط برقراري 

یک دیالوِگ منطقي توّجه و عنایت به دیدگاه ها و انگیزه ها و آموزه هاي »دیگري« است.
باید برآن تمرکز کرد، آن است که دیدگاه ما دربارۀ  از مقاله   نکته اي بس مهم که دراین بخش 
دیالوگ، روندي هدف دار و درعین حال نسبي است که حدفاصل بین تفاهم و تضاد مي باشد. به عبارت دیگر 
در روند گفت وگو ما شاهِد تالش براي رسیدن به هدفی مشخص هستیم که در حالت کلّي آن، رسیدن به 
تفاهم مورد نظراست، بنابراین یک گفت وگو لزوماً شاید به تفاهم منجر نشود و در پایان  آن، وارد مرحلۀ 

تضاد شویم.

6-3: قّصه  و داستان، ساحِت دیالوگ
شاید هیچ اثري هم چون داستان و رمان و حّتي قّصه، بازتاب دهندۀ گفت گو و صدا هاي مختلف در 
سطح جامعه نباشد. نهاد و ژرف ساخِت داستان بر گفت وشنود و دیالوگ نهاده شده است، ازاین رو مي توان 
داستان  را تجلي گاه ِ چندصدایي و چندآوایي دانست . »یکي از روشهاي بحث و گفت وگویي که قرآن دنبال 
مي کند، نقِل داستان  است  چه  آن که داستانهاي تاریخي پیامبران گذشته و اّمتهاي پیشین باشد یا داستانهایي 
که در نشان دادن برخي صورتهاي اجتماعي، نقش  ضرب المثل را ایفا مي کند و یا داستانهاي کوتاهِ جالبي 
که به موقعّیتهاي ویژه  و یا نمونه هاي بشري خاص اشاره دارد« (فضل اهلل، 1380ش:ص 229). ازجملۀ 
این داستانها که سرشار از گفت وشنود و مکالمه  است، مي توان به داستانهای  نوح، عیسي مسیح، موسي، 
یوسف، یونس، هودپیامبر، صالح  پیامبر و قوم ثمود، ابراهیم و امتش، لوط پیامبر و قوم او، شعیب با قومش، 

هابیل وقابیل، طالوت وجالوت و قارون اشاره کرد.

6-4: کاربرد فعلهاي گفتماني
یکي از روشهایي که مي توان به ارزش گذاري قرآن کریم نسبت به »صداهاي دیگران« و چندآوایي 
و مکالمه  و دیالوگ  پي برد، تحلیِل واژگانِي این اثر کهِن مدرن است. با یک  احصاي دقیق مي توان واژۀ 
»قول« و مشتقات آن را در قرآن کریم مورد بررسي قرار داد. نتیجۀ احصا و بررسي، آن  است که واژۀ قول 
با مشتقاتش بسامِد بسیار باالیي در قرآن کریم دارد و این  بیان گر اهمّیت مکالمه  و توّجه  قایل شدن براي 
مشتقاِت واژۀ »قول« در قرآن کریم ذکر است تا درک و آگاهِي مجّسمي از دیالکتیک و گفتمان  در 

قرآن در ذهِن مخاطب نقش بندد:
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17 باریقولوا529 بارقاَل

92 باریقولون3 بارقاال

332 بارُقل43 بارقالت

1 بارُقلَن2 بارقالَتا

3 بارقوال1 بارقالها

12 بارقولوا331 بارقالوا

1 بارقولي6 بارُقلت

49 بارقیَل9 بارُقلتم

1 بارتقوََّل1 بارُقلُته

52 بارالقوُل2َ بارقلَن

19بارَقواًل27 بارقلنا

1 بارقولَِک6 باراَُقْل

2 بارَقولُکم9 باراقوٌل

1 بارَقولُنا1 بارتقل
2 بارَقولُُه12 بارتقوُلَ

1 بارَقولِها1 بارتقَولنَّ

12 بارقولُُهم16 بارتقولوا

2 بارقولي11 بارتقولون

1 باراالقاویل11 بارنقوُل

3 بارقیاًل1 بارلنقولنَّ

1 بارقیلِه1 بارَیُقل
3 بارقائٌل68 باریقوُلَ

1 بارقائُلها1 باریقوال

1 بارقائلین15 بارلَیقولنَّ
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مجموِع میزاِن فراواني کاربرد مشتقات واژۀ »قول« در قرآن کریم 1717بار مي باشد.
دیگر از فعلهاي گفتماني در قرآن کریم، فعلهایي است که از مادۀ »ِحوار« منتج  شده اند. در قرآن کریم 
یک بار فعِل »َیحوُر« در آیۀ14 سورۀ انشقاق، و فعل ُیحاوُِرُه دوبار در آیاِت 34و37 سورۀ کهف و یک بار 

ُتحاوُِرُکما در آیۀ1 سورۀ مجادله آمده است که دقیقاً در  معني گفت وشنود به کار گرفته اند.
فعلهایي که از مادۀ »سئوال« مشتق شده اند برمبناي مفهوم چندصدایي و گفت وشنود قابِل بررسي و 

ارزیابي هستند:
15 باریسئلونَک1 بارسأل

6 باراَسئِل1 بارسألتک

1 بارفسلُْه2 بارسألتُکم

1 بارَوسَئلْهم1 بارسألُتم

4 باراسئلُوا1 بارسألتموُه

1 بارفسئلوُهم1 بارسألتموُهنَّ

1 بارفسئلوُهن7َّ بارسألَتهم

1 بارَسْل1 بارسألک

1 بارَسلُْهم1 بارسألُها

1 بارُسئَِل1 بارسألَُهم

1 بارُسئِلَت1 بارسألوا

1 بارُسئِلوا1 بارأسألک

1 بارتسَئُل11 باراَسئلکم

3 بارلتسئُلَن1َّ بارتسئلِْن

5 بارتسئلوَن1 بارتسئلني

1 بارنُسَئُل4 بارتسئُلهم

3 بارُیسَئُل3 بارتسئلوا

1 بارلیسَئُلن1ُّ بارنسئلَک
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2 بارُیسئلوَن2 بارلنسئلَنَّ

1 بارلِیتساَءلوا1 بارلنسئلنَّهم

7 باریتساَءلوَن3 باریسئُل

1 بارُسؤلک2 باریسئلَک

1 بارسؤال2 باریسئلکم

4 بارسائل1 باریسئلْکموها

3 بارالسائلیَن1 باریسئُلُه

4 بارمسئواًل1 بارتسئلوا

1 بارمسئولوَن3 بارتسئلوَن
در قرآن کریم 128 بار مشتقالِت مصدر »سؤال« به کار رفته است. سؤال و پرسش ماهیتاً توّجه به غیر و 

دیگري را در خود ملحوظ دارد. پرسش را باید غلیظ ترین و چندصداترین شکِل گفتمان و دیالوگ دانست.

6-5: روش مکالمه
براي ایجاد زمینۀ دیالوگ  یا هرگونه  تضارِب عقیده و فکر، دو روش وجود دارد:

1) روش خشونت که دراین روش از سرزنش، توهین، واژه هاي بد و تند و زشت استفاده می گردد.
2) روش مسالمت یا عطوفت که با استفاده از این روِش معقول، از واژه هاي نرم و مالیم و روشهاي 
دل نشین استفاده می شود و از خصومت، منفي  بافي و تعابیِر ناپسند اعراض می گردد. نکته ای مهم که در 

سورۀ فّصلت آیات35-33 و آیۀ125 سورۀ نحل و آیۀ46 سورۀ عنکبوت برآن تأکید شده است.
در مکالمه  و دیالکتیک، افِق معرفت و درک، گسترش مي یابد به گونه اي که دیگري و مخاطب را در 
برمي گیرد. بدیهي است دراین مقام با تشریک ِ افقها و ساحتها روبه رو مي شویم. تشریِک افقها، تحقق کامِل 
مکالمه است که در آن چیزي بیان مي شود که فقط به  من یا مؤلّف تعلّق ندارد بلکه با دیگري مشترک 
است و این منطق مکالمه و چندصدایي می باشد که قرآن کریم در پانزده  قرن پیش، آن را در گفتمان 

خویش بازتاب داده است.
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نتیجه گیري
1. گفت وگو و دیالوگ به مثابۀ یک اسلوب و بوطیقا در عرصۀ فرهنگي و اجتماعي، نشان ازاین حقیقت  
دارد که حوزه اي که دیالوگ در آن تجلّي مي یابد، از مرزهاي خودمحوري، جزمیِت غیرمنطقي و 

خودبیني عبور کرده است؛
2. دیالوگ  و همُپرسه، اذعان به رعایِت حقوِق »دیگري« و »غیر« را در بطِن خود دارد و این که جامعه  
و زمانه  به  درجه اي از رشد و تعالي گفتماني رسیده است که مي تواند به تحمل صداهاي دیگر و آواهاي 

غیرگوش فرا دهد و از مسیِر تک خطي و خودخواهي دور شود؛
3. گفت وگو، شاخص ترین و برجسته ترین نمودِ حکومت  و حاکمیِت مردمي است. گفت وگو یعني 
توّجه بنیادي و مبنایي به حقوِق دیگران و عنایت به این حقیقت که چندصدایي و چندآوایي یکي از 

شاخصه  هاي حکومتهاي مردم محور است؛
الهي را از  اثر  این  باید  به مفاهیمي چون گفت وگو و مکالمه،  قرآن کریم  با توّجه به رویکردِ   .4
هنجارگریزترین آثار مکتوب در پانزده قرن  پیش دانست که بیش ترین عنایت را به مفهوم »غیر« و 

»دیگري« و رعایت حقوق آنها داشته است؛
5. اگرچه  برخي از اندیشمنداِن مدرنیست و مارکسیست، قرآن کریم را منشأ تک آوایي و مونوفوني 
دانسته اند اّما با توّجه به رویکرد عملي و عیني این  کتاب به عنصر مکالمه  و ازجمله به کارگیري 
انعکاِس  مهم ترین عرصۀ  داستان پردازي که  شیوۀ  از  بهره گیري  و  »قول«  واژۀ  مشتقات  1717بار 
چندصدایي است، باید قرآن کریم را از آثار برجستۀ مکتوب تاریِخ بشر مطابق با رویکرد »منطِق 

مکالمۀ« باختین ارزیابي نمود.
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