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  )ع(بازنمايي انسجام در داستان حضرت ابراهيم
  بر اساس تحليل نشانه معناشناسي گفتماني 

  1دكتر فريده داودي مقدم
  چكيده 

متن عظيم است كـه داراي وجـوه    قرآن پژوهان، تأمل در زبان و چگونگي فهم و تفسير ايني  از رويكردهاي مهم و ديرينه
رويكرد ادبي و زبان شناسي به قرآن است كه افرادي چون  ،ي اين رويكردهااز جمله. باشد مي گوناگون ديني، معرفتي و هنري

  .سيد قطب، مستنصر مير، نيل رابينسون، ايزوتسو، آنگليكا نويورت طرح و آثاري در اين زمينه تأليف كرده اند
شود كه متن قـرآن كـريم و از   مباحث گوناگون زبان شناسي و نشانه شناسي در متون مختلف، دريافته ميبا پيشرفت تحليل 

ي بسياري از شگردهاي زباني در رساندن و القاي مفاهيم متعالي خويش است كه از اين حيث جمله قصص قرآني در بردارنده
  .كمتر به آنها پرداخته شده است

بـه توصـيف و تبيـين انـواع      بر اساس تحليل نشانه معناشناسـي گفتمـاني  ) ع(ضرت ابراهيماين پژوهش با تحليل داستان ح
يازد كه بر پردازد و به نتايج قابل توجهي دست ميهاي گفتماني چون تجويزي، تعاملي شناختي و تنشي در اين داستان مي نظام

كنـد و وجـود وحـدتي انـداموار، در ظـاهر و      د مـي از اين منظر نيز تأكيـ ) ع(تعالي ساختار و معناهاي داستان حضرت ابراهيم
با توجه به اين نكته كه در اين تحقيق، ما هرگز در صدد اين نيستيم كـه ارزش   .رساند مي انسجامي بي نظير را در معنا به اثبات

برآنيم كه اين بعـد از  ي اين متن هاي گفتماني بدانيم، بلكه با قبول تعالي همه جانبهقصص قرآن را به سبب دارا بودن اين نظام
هـا در سـطح و عمـق    به سخني ديگر در صدد توصيف اين نظام. هاي گفتماني را در ساختار و محتواي آن آشكار سازيم نظام

  .هاي قرآني پرداخته شوداين قصه هستيم تا از اين رهگذر به بيان و اثبات يكي ديگر از ابعاد ارزشمند قصه
هاي نشانه معناشناسي اسـت كـه توسـط افـرادي چـون گـرمس در       وا و بر اساس نظريهي تحليل محتروش تحقيق به شيوه

  .هاي اخير مطرح شده است سال
  ، گرمس)ع(هاي گفتماني، حضرت ابراهيمانسجام،نشانه معناشناسي، نظام :گان كليديواژ

  مقدمه
يبايي شناسي متون، در ساختار بسياري از آموزه ها ودستورات متعالي قرآن از طريق فنون ادبي گوناگون و وجوه ز

هـاي روايـي اسـت كـه در     پردازي و گفتماني اين شگردها، فن قصهاز جمله. شودو محتوا، به مخاطبانش عرضه مي
 ينكته. ي ادبيات داستاني استادبيات امروز، از ابزارهاي مهم در القاي مفاهيم مورد نظرنويسندگان ومحققان عرصه

 هاي مكتب ديدگاه از بايد، كه چندان قرآن، روايي ويژه به و بالغي زيباشناختي، هنري، هاي جنبه به اينكه، ديگر و مهم

 و دقت با است، مطرح ادبيات دنياي در امروزه كه محور شناختي زبان و رويكردهاي ادبي نقد جديد نظريه هاي و نقد
 راهكارهـا و  داسـتاني  ادبيـات  شناسـي  يـت روا رو، تحليل معنا شـناختي گفتمـان و   ازاين .است نشده نگريسته تأمل

 و الگـو  قـرار دهـد،   ديـد مخاطبـان   فـراروي  را قرآني قصص ناپيداي و پيدا هايجنبه تواندمي كه رويكردهايي است
نشانه معنـا  . دهد ارائه قرآني هايي داستاننقادانه سنجش و تحليل وصف، بندي، دسته تعريف، براي عملي چارچوبي

هاي گفتماني است كه سازوكارهاي شكل گيري و توليد معنا را در متـون  ابزارهاي علمي تحليل نظامشناسي يكي از 
 .كند مي بررسي و مطالعه

تحولي كـه  . نشانه معنا شناسي، در كنار ديگر مباحث نشانه شناسي، مطالعات مربوط به نشانه را متحول كرده است
ض به نشانه شناسـي پديـدار شـناختي و روحمنـد بـاز و عوامـل       راه را براي عبور از نشانه شناسي ساخت گراي مح
معنـا دار را محاسـبه و ارزيـابي و بـه ارزش     هاي  عواملي كه مدلول. معرفت شناختي را به اين حوزه وارد كرده است

هـاي كامـل يـا اسـتعاليي تغييـر      شود كه نشانه ها در مسير حركت خود به نشانهكند و همين امر سبب ميمي  تبديل
     ادراكـي  –از طرفي به دليل حضور جسمانه كه رابطه ميان دال و مدلول است و به آنها كاركردي زنده و حسـي . ابندي
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بلكه بايد آن را تركيبي از دال، جسـمانه و مـدلول در   . توان نشانه را تركيب دال و مدلول دانستبخشد، ديگر نميمي
 لول با يكديگر، نزديكي يا دوري آنها و باالخره سبقت آنهـا از هـم  ي پيوند دال و مدكنندهجسمانه تنظيم. نظر گرفت

 .شود مي

گـرا، نشـانه هـا فرصـت نشـانه پـذيري مجـدد        معنا شناسي، بر خالف نشانه شناسي كالسيك و ساخت-در نشانه
ردهـاي  هـاي نـامعمول، نـو بـا كارك    هاي معمول، مشخصا با كاركردهاي رايج و تكراري به نشـانه يابند و از نشانه مي

  )6-1 :1388 ،شعيري و وفايي( .شودنامنتظر و زيبايي شناختي تبديل مي
از طرفي با عبور از نشانه شناسي ساخت گراي محض به نشانه شناسي پديدار شناسي و نشان دادن مسير حركـت  

  .يابدي آثار فرصت بروز و ظهور بيشتري ميهاي استعاليي، عوامل معرفت شناسانهها به نشانهنشانه
معنايي تحقق يافته و در كنش زباني كه حاصل آن متن است تجلي يابد ما بـا گفتمـان    –حال هرگاه فرآيند نشانه 

ي فـردي  از نظر بنونيست هرگاه فردي طي كنش گفتماني و در شرايطي تعاملي، زبان را مورد اسـتفاده . مواجه هستيم
   )266 :1974 ،ستبنوني(. خود قرار دهد به توليد گفتمان پرداخته است

نظام گفتماني تجويزي، القايي يـا   شود عبارتست ازها به كار گرفته ميهاي گفتماني كه درتحليل گفتمانانواع نظام
كه در اين ) 10-5 :1389 ،رك همچنين گرمس ترجمه شعيري(و  )61 – 217 :1385 ،شعيري(تنشي و رخدادي  ،تعاملي شناختي

  . شوندني به كار گرفته ميپژوهش و در تحليل متن قصص قرآ
هاي زبـاني  توان به تبيين قابليتهاي گفتماني در آن، ميهاي قرآن از اين ديدگاه به تعيين انواع نظامبا تحليل قصه

هـا پـي بـرد و داليـل برخـي      قصه ها و گفتارهايهاي نهفته در پس كنشآن و روشن شدن معناهايي متعالي و آموزه
به عنـوان نمونـه چـرا    . و حذف و اختصار و درنگ و ايجاز را در قصص قرآني توجيه كردها ها و پراكندگيگسست
طه و شعراء پراكنـده شـده اسـت؟ در حـالي كـه       ،هاي قصصهاي مختلف از زندگي حضرت موسي در سورهپالت

ـ       ه داستان پيامبراني همچون عاد و ثمود هر يك در دو آيه و گاه كل سرگذشـت حضـرت نـوح و قـومش در يـك آي
ي ي قرآن تعريف شده اسـت ؟ چـرا قصـه   در حدود چهارده سوره) ع(حضرت ابراهيم چرا داستان. شودخالصه مي

توان با نشـان دادن انـواع نظـام    رسد؟ آيا ميحضرت يوسف با موقعيت شوشي خواب آغاز و با تعبير آن به پايان مي
  افت؟ گفتماني به رويكردهاي جديدتري از معاني قصه ها در قرآن دست ي

هاي گفتماني در اين از اين ديدگاه به توصيف و تبيين انواع نظام) ع(اين پژوهش با تحليل داستان حضرت ابراهيم
داسـتان حضـرت    يازد كه بـر تعـالي سـاختار و معنـاي    پردازد و به نتايج قابل توجهي از اين منظر دست ميمي قصه

  .كنداز اين ديدگاه نيز تأكيد مي )ع(ابراهيم

  ي تحقيقپيشينه
 بـه منـابع   گذرا ايمراجعه ي قصص قرآني،كتابها و مقاالت متعددي در سطوح مختلف نگاشته شده است ودرباره

 جملـه  از جديـد  ديـدگاه رويكردهـاي   از قرآنـي  قصـص  كـه  اينجاسـت  نكتـه  امـا  .است امر اين گواه كتاب شناختي

كـه در   اسـت  )1387حـري،  ( حـري  آن از مقالـه  ديدترينج. است نشده مطرح بايد كه چندان رويكردهاي زبان شناسي
از . هاي قرآني است و درآن به معرفي برخي رويكردهاي جديد قرآني پرداختـه اسـت  ي روايت شناسي داستانحوزه
شـد   آغـاز  مصـر  االزهر در دانشگاه رساله چند نوشتن با بيستم، قرن ابتداي در قرآن به جديد رويكردهاي ي اينجمله
 تنهـا  قـرآن  بـه  ادبـي  رويكـرد  كـه  اسـت  معتقـد  خولي .است) 1966-1895( الخولي امين جريان اين پيشرو يچهره

 قـرآن  پذيرش كه است اين خولي بحث. كند تبيين را قرآن زباني اعجاز يا تقليد ناپذيري تواند مي كه است رويكردي

 برتـر  و عـالي تـر   درجايگـاهي  بشـري،  متـون  بـا  مقايسه در را قرآن اعراب، كه بود استوار پايه اين بر اعراب ازجانب

 شناختي، دين-مذهبي  رويكردهاي جايگزين بايد به قرآن ادبي رويكرد كه گيردمي نتيجه خولي رو، اين از .نشاندند مي

فـي   القصـص  الفـن  عنوان اله با محمداحمدخلف دكتري يرساله )2003:8ابو زيد، ( .شود ...و  عرفاني اخالقي، فلسفي،
 بـا  رسـاله  ايـن . بخشـد وسـعت مـي   بيشتر قرآن به ادبي رويكرد بحث به الخولي امين نظر ، زير)1947(الكريم  القرآن
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 هـاي رسـاله  يويـژه  بـه  و هامقاله تاكنون نيز فارسي درزبان )همان ابوزيد،( .شد روبرو بسياري مخالف و موافق نظرات

 آثـار  در شناسي آنها كتاب كه است آمده در نگارش به قرآني قصص خاصه و ي علوم قرآنيدرباره بسياري دانشگاهي

 هاشم )1371،خراساني(.است كرده قرآن اشاره قصص يدرباره كتاب 55 به خود يمقاله در خراساني. است آمده مختلف

 و كتـاب  مقالـه،  465 بـه  نيـز  پـور  صـادق  )1372زاده،  هاشم(. است داده كتاب افزايش و مقاله 405 تا را ميزان اين زاده
  )1376 پور، صادق(. است كرده اشاره قرآني قصص يدرباره دانشگاهي ي رساله

ها و آثار افرادي چون والديمير پـراپ، روالن بـارت، تـودوروف، مارسـل مـوس،      در بحث روايت شناسي، نظريه
اني چـون  هـاي كسـ  هـا و تئـوري  هاي گفتماني نيز كتـاب قابل توجه است و در باب نظام... شلوميت ريمون كنان و 

هـاي  هـا و ترجمـه  در بين محققان ايراني كساني چون ابوالفضل حـري در مقالـه  . باشدمطرح مي... گرمس، فونتني و 
ي متون روايي و مقاله همبستگي سطوح روايت در داستان متعدد از جمله كتاب مباني نظري روايت شناسي و ترجمه

ساختار يك اسطوره و عباسي به همراه حجت رسولي  حسنك وزير و محمد هادي محمدي و علي عباسي در صمد،
در كاركرد روايت در ذكر بر دار كردن حسنك وزير و توكلي در بوطيقاي روايت در مثنوي بـه دو موضـوع روايـت    

تـوان از  در ايـن مـورد مـي   . انداما كمتر كساني با رويكرد نشانه معنا شناسي به بحث روايت روي آورده. پرداخته اند
ي كوتـاه بـه همسـرم از نـادر     آريانا و شعيري در نقد ادبي با نام بررسي چگونگي تداوم معنـا در چهـل نامـه   ي مقاله

هاي زبان و ادبيات تطبيقي با عنوان عبور از مربع معنايي به مربع تنشـي  ابراهيمي و مقاله عباسي و يارمند در پژوهش
عر آرش كمـانگير وعقـاب از داودي مقـدم درج    در داستان مـاهي سـياه كوچولـو و تحليـل نشـانه معناشـناختي شـ       

هاي ترجمه شده و نوشته شده توسط شعيري نام برد كه در اين پـژوهش از آنهـا ذكـر و    و كتاب درجستارهاي زباني
  .شوداستفاده مي

  ي نشانه معنا شناسي و قصه پردازي در قرآندرباره
، )ع(نشان دادن انسجام در داستان حضـرت ابـراهيم   داليل مهم انتخاب تحليل نشانه معنا شناسي گفتماني براي از

چـون وجـود انـواع     ظرفيـت هـايي  . اين رويكرد براي تحليل اين داستان داراسـت هاي  ظرفيت هايي است كه نظريه
شناختي و معرفتي كـه بـه   ي  صوري و وارد شدن به حوزههاي  گفتماني و عواملي چون فراتر رفتن از نشانههاي  نظام

در اين مقال،به منظورايضاح مطالب و رعايت ايجـاز بـه طـرح و تشـريح     . رساند مي قرآني مددهاي  قصهتبيين بيشتر 
نشانه معنا شناسي پرداخته وبرخي اصطالحات كليـدي مـرتبط نيـز درهنگـام تحليـل مـتن       ي  حوزههاي  برخي نظريه
  .شود مي توضيح داده

دال و مدلول يا صورت بيان و صورت (روي نشانه در سنت نشانه شناسي سوسوري و حتي فلسفه، رابطه بين دو 
اي، بي شك حضـور نشـانه حضـوري    در چنين رابطه. منطقي اي استي اختياري چه الزامي، رابطه، چه نشانه)محتوا

اي از عامـل ايجـاد رابطـه خبـري     تر، در چنين رابطـه به زبان ساده. مكانيكي و حتي در بعضي از موارد تصنعي است
ي ي دوطرفـه از رابطـه  تـوان گيرد مييابد و زبان شكل ميميشود، ثبات ط زماني كه نشانه بر قرار مييعني فق. نيست

در نـزد  . اي نيستدر اين حالت، ديگر هيچ الزامي به وجود عاملي براي ايجاد چنين رابطه. دال و مدلول سخن گفت
و خالي از حضور عامل بشري است، زيرا نشـانه  ي مكانيكي ي نشانه رابطهي بين عناصر تشكيل دهندهسوسور رابطه
گيـرد، يعنـي در زبـان منجمـد     گردد؛ و فقط زماني كه نشانه شـكل مـي  متعين در زبان جاري ميهاي  در قالب ارزش

  .ي دال و مدلول درخور مطالعه استگردد، در قالب رابطه مي
رسـد، زيـرا از نظـر ايـن نشـانه      نظر مـي تر به اما ديدگاه يلمسف در مورد نشانه نسبت به نگرش سوسور منعطف

ي كامال كـاركردي  رابطه صرف بين صورت بيان و صورت محتوا رابطه:نشانه حاكم است شناس دو ويژگي بر دنياي
اما همين رابطه در بسـياري از مـوارد، بـا حضـور رابطـي انسـاني، بـه        .ندارد) فرايندي(است و هيچ ارزشي عملياتي 

اي بسـيار  به اين ترتيـب، رابطـه  . گرددوابسته به ديدگاه اهل فن تجزيه و تحليل تبديل مياي سيال، نامطمئن و  رابطه
آيد كه توجيـه آن جـز بـا وارد كـردن عـاملي ارتبـاط       اي سيال و ناپايدار در ميمحكم و تثبيت شده به صورت رابطه
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  .دهنده بين دال و مدلول ممكن نيست
توان نشانه را عنصـري  دهد، زيرا ديگر نميرنوشت نشانه را تغيير ميي دال و مدلول سورود چنين رابطي به دايره

 :توان به ترتيب زير مشخص كردداليل اين تغيير را مي. مكانيكي دانست

چنـين  . ادراكي دانستن-قائل شدن به عامل رابط بين دال و مدلول يعني نشانه را تابع فرايندي پويا و زنده و حسي
» پخـش زنـده  «هاي سـمعي و بصـري   اي تبديل گردد كه در اصطالح برنامهنه به برنامهشود كه نشا مي فرايندي سبب

عالوه بر اين، نشانه را فرايندي دانستن يعني آن را تابع سلسله عملياتي درآوردن كه عناصـر متعـددي   . شودناميده مي
  .باشنددر آن دخيل مي

دال و (تن قابليتي حضور مدار كه بين دو روي نشانه در نظر گرفتن عامل رابط بين دال و مدلول يعني در نظر گرف
اي معنادار تواند ضامن و تحقق بخش تجلي اجتماع دال ومدلول در مجموعهمشترك است، همين قابليت مي) مدلول
باشـد، كـاركردي قـالبي، منطقـي،     اي دخيل مـي گيري فرايند نشانهبا توجه به چنين قابليتي، ديگر آنچه در شكل.باشد

معنـا  . گـردد رياضي گونه نيست، بلكه چگونگي بروز معنا يا معناسازي جانشين كاركردهاي قالبي نشانه مـي  خطي و
گردد و به شكلي سيال و ناپايدار بـه  شود، جابه جا ميكند، پيچيده مي مي سازي جرياني است كه طي آن نشانه تغيير

  .رودپيش مي
توان سير حضور نشانه را بـه  گيري نشانه دخيل است، ديگر نميبا توجه به جريان معنا سازي، كه در فرايند شكل

اي بـا  اي محدود دانست، بلكه بايد پذيرفت كـه الگـوي مطالعـه   بندي عناصري كليشهي مراحل منطقي يا طبقهسلسله
 .گرددي نشانه ميهاي ديناميك و پديداري جانشين الگوهاي مكانيكي مطالعهويژگي

. بودن به حضـوري پديدارشـناختي  ميك و پويا براي مطالعات مربوط به نشانه يعني قائل در نظرگرفتن الگويي دينا
اين عامل داراي جسميتي . كندي مطالعات نشانه شناسي بازميچنين حضوري پاي عاملي معرفت شناختي را به حوزه

همين امر سبب . كندش تبديل ميهاي معنادار است، آنها را محاسبه و ارزيابي، و به ارزقادر به مشاهده و درك مدلول
 . تر يا برتر تغيير يابندهاي كاملها در مسير حركت خود به نشانهشود كه نشانهمي

گـرا بـا صـورتي مكـانيكي     توان آنها را تابع نظام منطقي سـاخت ها، ديگر نميي نشانهپس با توجه به حضور زنده
-به همين دليل، حضور جسمي كـه جسـم  . دار شناختي مطالعه كردها را با ديدگاهي پديبنابراين، بايد نشانه. دانست

  .گردد، در فرايند نشانه امري اجتناب ناپذير استدار ميي بين دال و مدلول را عهدهنشانه است و رابطه
هـاي ارزشـي، بـر ادراك    هاي معنـايي و گونـه  گيري تفاوتبر اساس تعهد به حضور پديدار شناختي نشانه، شكل

  .شود كه چيزي جز پديده نيستاي مبتني ميحساس و منعطف نشانه حسي و حضور
دار، كـه بسـياري از   شود كه نگرش ما در مورد نظـام كنشـي برنامـه   اين برخورد پديدار شناختي با نشانه سبب مي

ايـد بـه   شدند، تغيير يابد؛ زيرا از اين پس در مطالعات مربوط به نشـانه ب ها بر اساس آن بررسي ميها و حكايتقصه
آورد و آن را دسـتخوش تغييـر   پذير قائل بود كه شرايط بـروز معنـا را بـه كنتـرل خـود در مـي      حضور عاملي تجسم

كنـد و در سرتاسـر گفتمـان حضـور     اي پديداري مـي پذيري كه نشانه را تبديل به گونهچنين حضور تجسم .سازد مي
 . شودناميده مي» )جسمي تخيلي( جسمانه«دارد، 

دارند كه نشانه را آن قدر وابسته به جريـان معناسـاز و معنـا را آن قـدر تـابع      اين مسائل، ما را بر آن ميو باالخره 
هايي مثـل  معناشناسي به جاي واژه-معنا و نشانه-هاي نشانهحضور پديداري نشانه بدانيم كه راهي جز انتخاب عنوان

  ) 4-1: 1388شعيري، (. شناسي يا معناشناسي نداشته باشيمنشانه
گفتماني وابسته به نشانه معناشناسـي و  هاي  بر اساس نظام ،)ع(ابراهيم با اين توضيحات، به تحليل داستان حضرت

هـا، از جملـه   با بيان اين نكته كه در ايـن داسـتان بسـياري از نشـانه    . پردازيمكردن برخي مفاهيم دروني آن ميآشكار
اي كمـال يافتـه و متعـالي    متن طي فرايند نشانه معنايي بـه نشـانه  هاي ارزشمند ، بر اساس مدلول)ع(حضرت ابراهيم

هاي مختلف معنايي مثل نظـام عـاطفي، نظـام    گردد كه اين تعالي از نظر نشانه معنا شناسي در تعامل با نظامتبديل مي
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اهـداف قصـه   اما بايد بر اين مطلـب تأكيـد كـرد كـه     . گرددحاصل مي... ارزشي، نظام تنشي، نظام زيبايي شناختي و 
كنـد، حادثـه   آنچه در قصص قرآني مهـم جلـوه مـي   «هاي انساني است وپردازي در قرآن بسيار فراتر از قصه پردازي

بافي در معناي متعارف كلمه نيست، بلكه چگونگي نقل حوادث به طرزي موجز و هنرمندانه است بـا  پردازي و قصه
هـاي  رعايت ايجاز و تصريف در بيان كه از ويژگي. وم استي نكاتي كه در ادبيات داستاني جديد مرسرعايت عمده

هاي كتاب عهدين چنـدان رعايـت نشـده    سبكي قرآن است و اين امر از جمله مواردي است كه براي نمونه، در قصه
  )11 :1388 ،حري( .»است

  : فشارد مي كند ونگارنده نيز بر آن پاي مي ي مهم ديگر موضعي است كه سيد قطب قاطعانه آن را مطرحنكته
قرآن از رويدادها يا شخصيت هـايي سـخن   هاي  قرآن درستي واقعي است و هرگاه در داستانهاي  درستي داستان«

ي  رفته باشد كه نام و نشاني از آنها در تاريخ نيست، بايد قرآن را در برابر تاريخ حجت دانست؛ زيـرا قـرآن فرسـتاده   
» هنـري «من در شـگفتم كـه چـرا از تعبيـر     .تزوير در طول تاريخ است حكيم دانا و تنها متن ديني ايمن از تحريف و

توان حقايق را با شيوه اي هنـري و   نمي مگر. تخيل و پندار دور از خرد استي  شود كه اثر ساخته مي چنين برداشت
را از ، ايليـاد و اديسـه   »هـومر «علمي عرضه داشت، يعني هم واقعي باشد و هم هنري و علمي؟ آيا از ايـن روي كـه   

روايات اساطيري برساخت؟ يا از اين روي كه نويسندگان داستان كوتاه و رمان در اروپا، در هنر آزاد خود، چندان به 
تـوان بـه گونـه اي كـامال هنرمندانـه       مي حقيقت را نيز. هنري  واقعيات توجه ندارند؟ آري، اين هنر است، اما نه همه

هـاي   عقالنيـت وام گرفتـه از ترجمـه   «ا بدان شرط كه خود را از اين تصور اين موضوع دشوار نيست، ام. عرضه كرد
 ».برهانيم و از الگوهاي صرفا غربي روي برگردانيم و در اصطالحات رايـج بـازنگري فراگيـري داشـته باشـيم     » غربي

  )255: 1407قطب، (

  در قرآن كريم) ع(داستان حضرت ابراهيم
مختلـف پراكنـده شـده و    هاي  بلند قرآن كريم است كه در سورههاي  از جمله داستان) ع(داستان حضرت ابراهيم 

كه ....مضاميني چون يكتا پرستي، معاد، اخالص، يقين و صبر و . باشد مي اسالمهاي  شامل ژرف ترين معناها و آموزه
پايـان   آنها در پيوستاري منسجم از نوجواني تاي  ممكن است در سوره يا داستاني هر كدام شاخص تر باشد، اما همه

مورد نظر و هم ي  شوند و داراي وحدت موضوعي هم در سوره مي و ساختن كعبه مطرح) ع(حضرت ابراهيم  حيات
هاي  مربوط به رويدادهاي زندگي اين پيامبر اولوالعزم در سورههاي  داستان. باشند مي ويهاي  در ارتباط با كل داستان

، 16-27: ، عنكبـوت 74-83: ،انعـام 51-71: ، انبيـا 258-260و  124: كه عبارتند از بقـره  گوناگون از قرآن آمده است
 ،24-37: ذاريـات  ،83-113: صـافات  ،47-49و  35-38: ابـراهيم  ،41-49: ، مـريم 26-28: زخـرف  ،69-89 :شعراء
  .120-123: و نحل 51: حجر ،69-76: هود ،6-4:ممتحنه

مجزا ولي مرتبط بـا هـم    يكه از چندين حادثه اند دانسته مانند رماني را داستان حضرت ابراهيمبرخي از محققان 
با اين تفاوت كه . باشد گشايي مي هر يك از اين حوادث داراي گره افكني، هول و وال، اوج و گره. تشكيل شده است
  .ديگر است؛ گويـا ايـن حـوادث در سرنوشـت ابـراهيم تعيـين كننـده بـوده اسـت          تر از حوادث در چند حادثه قوي

اي آغـاز   باشـد؛ رويـدادهاي آن از نقطـه    شكني و در آتش افكنده شدن حضـرت ابـراهيم مـي    حادثه بتاولين حادثه، 
سوگندي كه ابراهيم آن را «شود و عبارت است از  ناميده مي» افكني گره«شود كه در اصطالح ادبيات داستاني نقطه  مي

ايـن  . هاي آنان را خواهد كـرد  كه چاره بتمبني بر اين) يا بر حسب برخي تفاسير آن را مخفي نگه داشت(اعالم كرد 
» .سـازد  كنـد و قطعـه قطعـه مـي     هـا را خـرد مـي    آن بـت  )ع(رسـد كـه ابـراهيم    نقطه اوج خود مـي  رويداد زماني به

شود؛ زماني كه آنان با وجود پي بردن بـه   آخرين بخش داستان با حادثه انداختن او در آتش آغاز مي )1386:62بستاني،(
هيم از عقايد باطل خود دست برنداشتند و تصميم گرفتند او را مجازات نمايند، آتشي عظـيم برپـا   درستي سخنان ابرا

گويي مـردم نگـران ابراهيمنـد و بـر     . شود هول و والي داستان از اينجا آغاز مي. نمودند تا ابراهيم را در آن بسوزانند
  ؟چه خواهد شدد كه سرنوشت ابراهيم پرسن آنها از يكديگر مي.سرنوشت وي بيمناكند
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اما پس از مدت كوتاهي با سرد شدن آتش ). بحران داستان(رسد  داستان با در آتش افكنده شدن ابراهيم به اوج مي
اين . يابد شود و داستان پايان مي اي كه همه چيز قطعي مي رسد؛ لحظه گشايي فرا مي و تبديل آن به گلستان، لحظه گره

بـر ابـراهيم سـرد و    ! اي آتـش «) 69/انبيـاء ( )ا يا نَار كُوني برداً و سالماً علَي ابـراهيم قُلنَ( پاياني است بسيار غيرمترقبه؛
رِين و ارادوا بِـه كَيـداً فَجعلنَـاهم االَ   : (گويـد  خداوند متعال به دنبـال ايـن حادثـه مـي    » .سالمت باش 70/انبيـاء ( )خسـ (

اين جمله كه پايان داستان است، همه چيز » .زيانكارشان گردانديمد براي ابراهيم فكري بينديشند، ولي ما نخواست مي«
  .نمايد برايمان ترسيم مي ،سازد و ميزان شكستي را كه آنها متحمل شدند را قطعي مي

باشد كه حضـرت ابـراهيم    آب و علف مي ديگر مربوط به ماجراي هاجر و اسماعيل در بيابان خشك و بي ينمونه
اش در بيابان تنها ماند، پس از مدتي  زماني كه هاجر به همراه كودك شيرخواره. وند انجام داداين كار را به فرمان خدا

آب و غذاي آنها تمام شد و كودك توان تحمل تشنگي را نداشت، وي از فرط تشنگي پاهـايش را بـه زمـين     يجيره
ل در بيابـان و تشـنگي اسـماعيل و    رها شدن هاجر و اسـماعي (شود  افكني داستان از همين جا آغاز مي گره. كوبيد مي
هـول و  (دود  هاجر براي يافتن آب براي كودكش ميان كوه صفا و مروه به اين طـرف و آن طـرف مـي   ). تابي وي بي

، ولـي  )بحـران (رسـد   داستان در اين بخش بـه اوج خـود مـي   . شود كودك از فرط تشنگي بيهوش مي). والي داستان
داسـتان بـه نيكـويي پايـان     دهـد و   گشايي در داستان رخ مـي  ي اسماعيل، گرهاي در زير پا ناگهان با جوشيدن چشمه

  .عنايت و توجه ويژه خداوند به آنهاستي امرنشانه اين.يابد مي
افكنـي   گـره . نمونه ديگر مربوط به ماجراي خواب ديدن حضرت ابراهيم و قرباني كردن اسماعيل در خواب است

وي از يـك  . بـرد  دلي به سر مـي  ابراهيم پس از اين خواب در نگراني و دوشود؛ حضرت  داستان از همين جا آغاز مي
گيـرد   تواند از فرمان پروردگارش سرپيچي كنـد؛ تصـميم مـي    سو توان كشتن فرزندش را ندارد و از سوي ديگر نمي

. شـود  فرزندش پس از شنيدن سخنان پدر، خواستار اجراي امر پروردگـار مـي  . موضوع را با فرزندش درميان بگذارد
بحـران  . رسـد  داستان با آماده شدن اسماعيل براي قرباني شدن و قرار گرفتن او در قربانگاه به مرحله هول و وال مـي 

خواننده در اين هنگام به شدت نگـران  . دهد چاقو را روي گلوي اسماعيل قرار مي )ع(داستان زماني است كه ابراهيم
، اما با آمدن قوچي عظيم از سوي پروردگار و قربـاني شـدن آن   سرنوشت اسماعيل است و نسبت به مرگ او بيمناك

  .يابد دهد و داستان به نيكويي پايان مي گشايي در داستان رخ مي به جاي اسماعيل، گره
افكني داسـتان   گره. باشد تولد اسحاق مي يمژده يتوان در اين بخش به آن اشاره نمود، حادثه نمونه ديگري كه مي

آيند، آنان از غذايي كه ابراهيم برايشان تدارك ديـده   شود كه ميهماناني ناشناس به منزل ابراهيم مي ياز آنجايي آغاز م
كه آنها به  زماني. والي داستان است و اينجا هول. ترسيد اين امر نگراني ابراهيم را برانگيخت و از آنها . ردند نخو ،بود

ابـراهيم و سـاره بسـيار متعجـب     ). بحـران (رسـد   استان به اوج مي، ددهند مي اتولد فرزندي ر يابراهيم و ساره مژده
 .دهـد  گشـايي در داسـتان رخ مـي    گـره  و شـود  خداونـد محقـق مـي    يگويند اين امر بـا اراده  شوند، فرشتگان مي مي

  )59: 1388پراندوجي،(

  مبحث انسجام در قرآن
، رويكرد درون متني به قرآن اسـت كـه   كند مي قرآني مطرحهاي  را در پژوهش سجامان يكي از مباحثي كه موضوع

ايـن  . كنـد  مي زباني، بالغي، سبك شناختي و به ويژه كاربرد شناختي و گفتماني اين كتاب عظيم تأكيدهاي  بر ويژگي
داند كه نه فقط نزول تدريجي آن در طي بيست و سه سال از وحدت  مي رويكرد، قرآن را اثري منسجم و كليت يافته

درونـي و مبتنـي بـر    هـاي   بلكه رويكـرد ) چنانكه عده اي از قرآن پژوهان مغرب زمين معتقدند( نكاستهاندام وار آن 
اعجاز زباني و تقليد ناپذيري قـرآن را   ،پيوستگي و انسجام قرآن و از همين روهاي  مسايل زباني و سبكي قرآن جلوه
 )12: 1390مير، (. جلوه اي دو چندان بخشيده است

 coherence in) »انسـجام در قـرآن   « كه با نگارش رساله اي به نـام  ) دانشگاه يانگستون اهايواستاد (مستنصر مير

Qur’an, 1987) اثـري ادبـي   ي  قرآن به منزله« در مقاله اي با عنوان ،از دانشگاه ميشيگان دكتري دريافت كرده است« 
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كنـدو اينكـه سـوره هـا داراي      مـي  ه تغييرآي 286تا  3سوره است كه طول سوره ها از  114قرآن متشكل از  :آورد مي
هـر سـوره    ،در نظـر اينـان  . وحدت يا انسجام باشند، در نظر اكثر علماي سنتي مسلمان امري غريب و نامأنوس است

بـه قـرآن كـه داليـل      )scripture( نگـر  اين نگـاه ذره . متشكل از چندين آيات يا قطعات تك افتاده و جدا بافته است
  )124همان، (. اثر ادبي بوده استي  رين مانع بر سر راه بررسي قرآن به منزلهتاريخي دارد، بزرگ ت
رساند و توجه به مفهوم پيوسـتگي   مي كند كه بررسي ادبي قرآن، به فهم انسجام در آن ياري مي وي همچنين تأكيد

انبيـاء و ممتحنـه    ،انعامهاي  داستان حضرت ابراهيم را در سوره ،مير.دارد مي در قرآن ذهن را از تفاسير غير مرتبط باز
كننـد، روي سـخن    مي را نقل) ع(كند و معتقد است هر يك از اين سوره ها بخشي از داستان حضرت ابراهيم مي نقل

شود كه  مي انعام با بت پرستان مكه است و در اين سوره به آن بخش از زندگي حضرت ابراهيم اشارهي  اصلي سوره
انعام ي  ارتباط ميان اين بخش از زندگي ابراهيم و مضمون كلي سوره. رست خود استاو در حال مبارزه با قوم بت پ

باشند، بايد دسـت از بـت   ) ع(هر دو بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه مكيان اگر بخواهند تابع ابراهيم . كامال پيداست
كـه شكسـت مكيـان بـه دسـت       انبياء اين استي  مضمون سوره. پرستي بردارند و تنها خداي واحد را پرستش كنند

كند كه چگونه  مي كه در اين سوره آمده است، نقل 51-57آيات ) ع(بخشي از داستان ابراهيم . مسلمانان ختمي است
تصوير درهم شكستن بت ها دال بر شكست و نابودي بت پرستي اسـت و  . شكند مي ابراهيم بتان قوم خود را در هم

. مكه را فتح كرد، دستور داد تمام آثار بت پرستي را از كعبه بزداينـد ) ص( بايد به ياد داشت كه وقتي حضرت محمد
  .در دوره بعدي است) ص(در اين سوره پيش درآمدي بر عمل محمد) ع(عمل ابراهيم ،به عبارت ديگر

بخـش مربـوط بـه زنـدگي     . كـافران در روز قيامـت اسـت   و عـذاب  ذاريات، پاداش مستضعفان ي  مضمون سوره
دهند و قـوم   مي ابراهيم را به پسري بشارت.كشند مي همين مضمون را به تصوير 34-24، آيات )ع(لوطو ) ع(ابراهيم

برند، نظام پاداش و تنبيه در اين جهان اشاره اي است به نظام پاداش و عقاب در  مي لوط را به خاطر پليدكاري از بين
با مكيان، پس از سال ها اقامـت در ميـان آن هـا،     ممتحنه بر نياز مسلمانان به قطع رابطهي  سوره. جهان پس از مرگ

ي  دشمن من و خودتان را به دوستي نگيريد و در آيـه  :شود مي آغازين كه به مسلمانان توصيهي  در آيه. كند مي تاكيد
اين سـوره، ابـراهيم در مقـام     6-4در آيات . پاياني كه باز گفت همين انديشه است، بر اين مضمون تاكيد شده است

. واضح اسـت  پيام سوره. وقتي از آنان ناماليمتي ديد. او با قوم خود قطع رابطه كرد: شود مي به مسلمانان معرفي الگو
 ،ديگـر هـاي   رخداد مربوط به زندگي ابـراهيم، بـه سـان سـوره    . خود را با مكيان قطع كنندي  مسلمانان نيز بايد رابطه
خواهد بيان كند كه اگر چه قرآن در يك  مي وردن اين نمونه هامير با آ. )39و38 :1390همان، (. خاص همين سوره است

  . كند، آن بخش در هر كجا كه نقل شود، در نوع خود كامل است مي زمان فقط بخشي از يك داستان را بازگو

  انعامي  در سوره) ع(تحليل نشانه معناشناسي داستان ابراهيم
ن سـازما ي  ترتيب و تـوالي وقـايع نيسـت، بلكـه مجموعـه     ي اصلي پيرنگ در داستان كه فقط با توجه به شاخصه

اي مرتـب شـده اسـت،    الگـو و نقشـه    علولي به هـم پيونـد خـورده و بـا    ي علي و موقايع است كه با رابطهي  يافته
يـابيم كـه پيرنـگ داسـتان      مي انعام و مفاهيم جاري در كل سوره، دري  و با تأمل در آيات سوره )64: 1380ميرصـادقي، (

اساسي سوره ارتباط و انسجام شـگفتي  هاي  انعام كه همان توحيد و اثبات يگانگي خداست با پيامي  در سوره ابراهيم
  .دارد كه در اين مجال با رويكرد نشانه معناشناسي در صدد اثبات آن هستيم

وجـود  شـود كـه بـا     مـي  انعام،ضمن بيان قدرت خالق آسمان ها و زمـين، از كسـاني يـاد   ي  سورهي  در اولين آيه
اين مضمون همراه با تأكيد رجـوع حتمـي   . اين نظم و عظمت باز هم راه كفر و گمراهي را پيش گرفته اندي  مشاهده

از مـاجراي اعتـراض    74ي  شود تا اينكـه در آيـه   مي انسان ها به سوي خدا در آيات بعدي به اشكال گوناگون تكرار
 انبيـاء آورده ي  ر آن قـوم سـخن گفتـه و بسـط آن در سـوره     ابراهيم به آزر، مبني بر پرستش بت ها و گمراهي آشكا

گويد كه به ابـراهيم داده شـده اسـت و احتجاجـاتي كـه آن       مي خداوند از حجتي سخن ،83تا  75ي  در آيه. شود مي
درخشاني ديـد،  ي  هنگامي كه شب تاريك نمودار شد، ستاره: آورد مي حضرت در مقابل اين قوم گمراه و بت پرست
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من چيزي راكه نابود گردد، بـه خـدايي   : پروردگار من است، چون آن ستاره غروب كرد و نابود شد، گفتاين : گفت
اگـر  : اين خداي من است، وقتي كه آن هـم نـابود شـد، گفـت    : پس چون ماه تابان را ديد، باز گفت. نخواهم گرفت

پس چون خورشـيد درخشـان را ديـد،    . خداي من، مرا هدايت نكند، همانا كه من از گروه گمراهان عالم خواهم بود
 ،اي مـردم : وقتي آن نيز غروب كرد، گفت. اين خداي من است، اين از ستاره و ماه بزرگ تر و روشن تر است: گفت

  .دهيد، بيزارم مي من از آنچه كه شما شريك خدا قرار
ه در آيـات قبلـي دائـم    گيرد، نقصـاني كـ   مي شروع اين ماجرا با يك نقصان شكلي  نقطه ،با توجه به آيات پيشين

فرآيند روايي گرمس، در اكثر داستان ي  در طرح واره. اين نقصان، شرك وگمراهي قوم ابراهيم است.شود مي يادآوري
و سپس با عقـد قـرارداد يـا     شود مي ها روند حاكم بر حركت متن به گونه اي است كه همه چيز از يك نقصان آغاز

يعنـي عمليـات   . گـردد  مـي  ر پايان اين مرحله نيز فعاليت ارزيابي شناختي آغازد. گردد مي كنشي  پيمان، وارد مرحله
ي ابـراهيم   شود كه ما در پايان قصه مي انجام گرفته توسط خود قهرمان داستان و يا پايه گذار حركت و كنش، ارزيابي

  . در اين سوره شاهد هر دو ارزيابي هستيم
ارزيابي شناختي كه شامل بررسي عمليـات و نتـايج بـه دسـت     : دو نوع ارزيابي ديگر نيز مطرح است،عالوه براين

آمده بر اساس شواهد و مدارك است و ديگري ارزيابي عملي يعني اجراي حكم و اعمال تنبيـه يـا پـاداش در مـورد     
  )66 :1385شعيري، (. كنش گر

 : ير نشان دادتوان به شكل ز مي فرآيند روايي راي  اين طرح واره
  

  ارزيابي و قضاوت شناختي و عملي         كنش           توانش           عقد قرارداد     
  

بعد از نمايش نقصان در شناخت گروه مشركان، بـه قـراردادي درونـي و ضـمني ميـان ابـراهيم و        ،در اين داستان
دانيم اين قرارداد  مي است، با توجه به اين كهشود كه همان خدا فرض كردن ستاره و ماه و خورشيد  مي قومش اشاره

ي  گرمس وكـورتز زاويـه  . در بحث زاويه ديد گرمس و كورتز توضيح داد ،توان آن را مي وجه كنايي و ظاهري دارد،
برد تا به اين وسيله، پـردازش متنـي را بـه     مي دانند كه گفته پرداز به كار مي شگردهاييي  ديد را در گفتمان مجموعه

ديـد بـا   ي  در اين تعريف زاويه )1993:284كورتز، ( .متعدد از داستان را در پي داردهاي  اين تنوع، خوانش. آوردوجود 
 .توان آن را تنوع پردازش و تعداد خوانش تعريف كرد، مرتبط است مي بحث غايتمندي كه

ديد در گفتمان وصال بـه  ي  از برگزيدن اين زاويه) ع(يا حضرت ابراهيم) خداوند(هدف پايه گذار حقيقي گفتمان
از  .ادراكي آن يعني همان تابش اجرام آسماني و سپس افول آنهـا سـت  -پردازش محتواي گفتمان از طريق بعد حسي

با استفاده از اين اطالعات و تشريح سير روايت ديدار از درخشـش تـا افـول و    ) ع(بينيم كه چگونه ابراهيم مي طرفي
ي چشم انداز را در گفتمـان  بر عظمت و پايداري خالق و بطالن خدايان ناتوان مسألهارتباط آن ها با آيات قبلي مبني 

در اين گفتمان گفته پرداز حقيقي خداست كـه  . كند مي دهد كه رابطه اي ميان گفته پرداز و گفته ياب برقرار مي نشان
  .ر قومش داديماين است حجتي كه ابراهيم را ب: كند مي صراحتا به اين موضوع اشاره 83ي  در آيه

ايـن آمـادگي را   . كند و آن آمـادگي الزم بـراي اجراسـت    مي توانش گفتمان ظهوري  ميثاق، مرحلهي  بعد از مرحله
ما به ابراهيم ملكوت آسمان ها و زمين را نشان داديم : آورد مي 75ي  قبل از شروع داستان، يعني آيهي  خداوند در آيه

ظـاهري طـرح و در   هـاي   بعد، كنش گفتمان يعني اظهار پرستشي  اصله در آيهسپس بالف. تا به مقام اهل يقين برسد
من با ايمان خالص :شود مي نهايت ارزيابي شناختي گفتمان در سخنان حضرت ابراهيم در آيات بعد از داستان آشكار

  )79انعام،(. بود آسمان ها و زمين است و من هرگز با مشركان موافق نخواهمي  رو به سوي خدايي آوردم كه آفريننده
در آيات قبل خداونـد، پيـامبر و   . پردازد كه همان وجه عملي آن است مي سپس به وجه ديگري از ارزيابي گفتمان

 بيابـان و دريـا نجـات   هـاي   كند كه آن ها را از تاريكي ها و سختي مي بندگان خالص خود را به سوي قدرتي متوجه
بعد از طرح اين گفتمان ارزيابي عملي ) 68(خواند مي از طعن كافران فراو به دوري گزيدن و نهراسيدن ) 62( دهد مي

و من چگونه از آنچه شما شريك خـدا  : آورد، اينكه نبايد در زندگي از خدايان بي اثر ترسيد مي )ع(را از زبان ابراهيم
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ن و حجتي بـر آن شـرك   با آنكه هيچ برها. ترسيد نمي دهيد، بترسم در صورتيكه شما از شرك به خدا آوردن مي قرار
از خدايان بي اثر باطل بايد ترسيد يا از خداي داناي مقتدر، اگر شـما  . آيا كدام يك از ما به ايمني سزاوارتريم. نداريد

  ).81(كنيد مي فهم سخني
توان دريافت كه در اين داستان ماه و ستاره و خورشيد از جايگاه يـك دال در نظـام ارجـاعي     ، ميبا اين تحليل ها

كـه در سرتاسـر    ،نشانه اي كه در موقعيتي تقـابلي . شوند مي ضمني واردهاي  مدلولي  روند و به حوزه مي بان فراترز
  .تواند به اثبات برساند مي شود، با دريافتي معنا شناختي وجود نشانه اي متعالي را مي سوره از آن سخن گفته

در اين داستان نيز مرغـان بـه   . دهد مي هم روي) 260يآيه،بقرهي  سوره( همان جرياني كه در داستان چهار مرغ خليل
انسان هستند كه از مرغ بودن بـه سـاحت   ي  عنوان نشانه هايي براي اثبات معاد جسماني، نشانگر معناي حيات دوباره

ناصـر  بينيم در اين داستان، قرآن نه از نام مرغـان و نـه از ديگـر ع    مي براي همين است كه. شوند مي نشانه بودن وارد
هـاي   گويد، حال آنكه مفسران گوناگون براي تشريح داستان به ذكـر نـام مرغـان و بيـان كـنش      مي پيرامون آن سخن

  )98-1384:81رك داودي مقدم، ( .گوناگون داستان پرداخته اند
عملي است كه ديگـر  ) ع(ديداري حضرت ابراهيم-انعام، عمل حسيي  بقره و سورهي  در هر دو داستان، در سوره

شـود و   مـي  خـودي جـدا  ي  اصلي يا پوسـته ي  بلكه جرياني است كه از پوسته ،حسي خود نيستي  حدودبه پوستهم
  )1385:131شعيري،  ،رك( .دهد مي آورد كه همان دگرگونه ديدن، معني مي چيزي تحت عنوان دگرپوستي به وجود

در بطن خود و بنـابر قـرائن موجـود در    سيال و پويا هستند كه هاي  توان گفت كه اين گفتمان ها، گفتماني مي پس
كند ودر اين باب هرگز به حواشي و  مي آيات پيرامون خويش صراحتا به حقايق و نتايج استنتاج شده در آن ها تأكيد

هـاي   يكي از گونه .توان گفت اين قصه داراي ضرب آهنگي تند است مي از اين حيث.پردازد نمي ديگر عناصر اقناعي
 كندي يـا شـتابي اسـت كـه     ،منظور از ضرب آهنگ. ضرب آهنگ گفتمان استي  مسأله ،سيالاي ه متعلق به گفتمان

در صورتي كه ضرب آهنگ حاكم بر فضـاي  .ادراكي و در فضاي تنشي گفتمان تعريف كرد-توان در جريان حسي مي
ي ضـرب آهنـگ،   يعني اينكـه كنـد  . گرديم مي شيء حاضر مواجههاي  تنشي،آهنگي كند داشته باشد، ما با برجستگي

اما اگر ضرب آهنگ تند يا شتابزده باشد، شـيئي  . گذارد مي ادراكي به نمايش-شيء را در فضاي حسيهاي  برجستگي
را به همراه دارد، زيرا باعـث  پس تندي ضرب آهنگ در فضاي تنشي تثبيت شيء . گردد مي كه با آن مواجهيم، تثبيت

تندي ضرب آهنگ، تحكـيم  . گردد مي اند از آن برخوردار باشد،تو مي شدن وجوه مختلف و گوناگوني كه شيء خنثي
 .سـازد  مـي  برجسته و گوناگون شيء را بر شـوش گـر نمايـان   هاي  شيء را در پي دارد، در حالي كه كندي آن، گونه

  )101: همان(
 ادراكي مربوط-حسيهاي  حضور گونهي  توان گفت تندي ضرب آهنگ اين گفتمان به سرعت، محو كننده مي پس

گردد كـه   مي به ماه و ستاره و خورشيد است وسبب خنثي شدن وجوه مختلف داللت ها و تحكيم هدف محوري آن
چنانكـه تنـدي   .توان آن را به پيام اصلي گفتمان كه همان توحيد و اثبـات يگـانگي خداسـت،اطالق كـرد     مي در اينجا

بقره دليلي آشكار براي نشـانه بـودن مرغـان در ايـن گفتمـان و      ي  داستان چهار مرغ خليل نيز در سوره ضرب آهنگ
  . اثبات معاد جسماني است

  ادراكي و فضاي تنشي گفتمان-بعد حسي
اين گريـز واقعيـت،   .داند مي »گريز واقعيت«گرمس، جريان حسي دخيل در توليد معنا را تابع جرياني تحت عنوان 

جبران اين هاي  يكي از راه. در پشت پرده اي ظاهري قرارمي گيرد واقعيت آن ،يعني اينكه در مواجه شدن با يك چيز
 ،مراجعه به پديدار شناسي اسـت كـه ديـدگاه آن   ) دنياي دخيل در توليد معنا(نقصان و درور افتادگي از معناي واقعي

سـتاره و   ادراكي كه با ديدن تابش و فروغ مـاه و -حسيهاي  در اين سوره همه جريان. ديدگاه ما قبل گزاره اي است
آيـات قبلـي   (قبـل  هـاي   ي مترتب بر آنها، با مراجعه به گـزاره رسد ونتيجه مي خورشيد آغاز و با افول آن ها به پايان

از طرفي وجه كنايي گفتـار  . شود مي مبني بر واهي بودن پرستش بت ها و موجودات و چيزهاي ناپايدار كامل )سوره
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معناهايي كه در اين نشانه هـا  . گردد مي رشيد در اين معنا به وضوح آشكارو نشانه بودن ستاره و ماه و خو) ع(ابراهيم
  .شود مي در سير روايي داسنان منجرظاهري گفتمان ي  به توليد و زايش ادراكاتي فراتر از زمينه

به كند كه يك سر آن  مي اين كاربرد و استعمال نشانه ها همانندبرداري دو سويه عمل،توان گفت مي به همين دليل 
  :گيرد مي قرار) رمزگان(سوي گفتمان و سر ديگر آن به سوي زبان

  

  )گفتمانه(گفتمان               )رمزگانه(زبان استعمال

  )ع(تحليل داستان بت شكني حضرت ابراهيم
آن در ي  اما طرح كلي و گسترش يافته ،انعام استي  در سوره) ع(قبال گفته شد كه آغاز داستان بت شكني ابراهيم 

هاي كامل يك روايت و گفتمان قابـل  اين ماجرا به دليل دارا بودن ويژگي .گيرد مي قرار )51-57آيات (انبياءي  سوره
 12-18 :1371 ،هاي روايت، اخـوت ويژگي. رك(. هاي مختلف روايت شناسي ادبيات داستاني استطرح و تحليل در شاخه

  )1379 ،و پرويني 1377 ،حسيني ،هاي قرآنيو در باب قصه
بـي  هاي  و بت) تماثيل(بي روح هاي  اين مجسمه: شود مي و پدرش آزر شروع) ع(تان با گفتگويي ميان ابراهيمداس

پرستيد و بر آن عمري متوقف شده ايد؟ اين گفتگوي آغـازين در عـين حـال در     مي اثر چيست كه شما به نام خدايي
 و عدم شناخت اشاره راهيم يعني همان گمراهياصلي داستان نيز هست و به موقعيت شوشي قوم ابي  گرهي  بردارنده

روز حساب مردم بسيار نزديك شد و : آورد مي ي انبياءسورهي  اين موقعيت شوشي را خداوند درنخستين آيه. كند مي
  .كنند مي مردم سخت غافلند و اعراض

در ارتباط با نماياندن پايان  تواند هم به عنوان روايتي پس گريز مي از نظر روايت شناسي نيز اين آيه در آغاز سوره
داستان ابراهيم و هم به عنوان روايتي پيش گريز در معرفي قوم گمراه وي تلقي شود كه اين وجـوه مختلـف روايـت    

  .شگفت انگيز است ،با توجه به بافت زمينه اي سوره
 دارد،مـي  عاجز بر حذر خواند و آنان را از پرستش بتهاي مي از طرفي آنجا كه ابراهيم قوم مشرك خويش را گمراه

منطقـي  ي  گويي كه اين داستان ادامه.يابد مي انعام پيوندي آشكاري  در سوره) ع(ي حضرت ابراهيماين داستان با قصه
از نظـام گفتمـاني القـايي يـا تعـاملي       ضمن اينكه شـكلي پنهـان  .و صورت بسط يافته و عيني تر همان گفتمان است

در چنين نظامي هـر دو طـرف كـنش يـا برنامـه در       .هم جريان دارد داستان اين در ي انعامنيز همانند سوره شناختي
شوند و تعامل حاكم در اين نظام، تعامـل ارتبـاطي از نـوع    تعامل با يكديگر سبب تعيين كنش يا شكل گرفتن آن مي

القايي راهكارهـاي   چنين. يعني يكي از دو طرف تعامل بايد طرف ديگر را به اجراي كنش متقاعد سازد. القايي است
  )18 :1388شعيري، (. القا از راه چاپلوسي، وسوسه، اغوا، تحريك، تهديد يا رشوه دادن: متفاوتي دارد كه عبارتند از

از ) ع(ي حضرت ابـراهيم آيد بيشتر از نوع وسوسه و اغواست و القا مي آنچنانكه از كل سوره هم بر،القاي مشركان
گويد يـا زيركانـه بـت بـزرگ را بـه       مي كنايي از پرستش ماه و ستاره وخورشيدوقتي به شيوه اي .نوع تحريك است

متقاعد سازد تا از شرك دست بردارند و تنها خـداي  كند،همه براي اين است كه آنها را  مي شكستن بتهاي ديگر متهم
گفتمـان اسـت كـه     ي مخفـي در بطـن  هر دو داستان القائات هنرمندانـه  ي جالب توجهاما نكته.يگانه را پرستش كنند

ي اوركيـوني، از محققـان برجسـته در حـوزه    . گيـرد  مي توسط گفته پرداز اصلي و حقيقي متن قرآن،خداوند، صورت
معناشناسي نوين، معتقد است كه القائات همواره بايد در لفافه و بـه صـورت پوشـيده بيـان شـوند و اسـتخراج آنهـا        

ت ديگر اصل وجودي القائات، پنهان بودن و گريز آنها از ظهور و به عبار. مستلزم تيز بيني و تيزهوشي مخاطب است
  )120 :1388 ،اسداللهي تجرق(. حضور است

دهـد   مي روي هم تعامل و كنش زباني ،انعامي  در سوره) ع(حضرت ابراهيم دروني گفتمانعالوه بردر اين داستان 
گفتمـان  بدين طريـق يـك    .)53(اين بتان يافته ايم ما پدران خود را بر پرستش: گويند مي و قوم ابراهيم در پاسخ وي

گيردكه هدف اصلي آن تغيير وضعيت اوليه يا نابسامان به وضعيتي ثانوي يا بسامان يافته است كـه از   مي روايي شكل
  .است نظام گفتماني تجويزي كشد وآن مي به ميان) ع(در داستان حضرت ابراهيم  اين جهت پاي گفتماني ديگر را
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  گفتماني تجويزينظام 
   سـازد كـه در مـوقعيتي برتـر نسـبت بـه      بر اساس نظام گفتماني تجويزي، گفتمان ما را با كنش گزاري مواجه مـي 

  .تواند او را واداربه انجام كنشي كندگر قرار دارد و ميكنش
از ديـدگاه مـردم    ، خداونـد يگانـه اسـت و   )در داستان(و نگاه ابراهيم) در آيات قبلي(اين كنش گزار از منظر قرآن

بت بزرگ است و در حقيقت روايت داستان بـه سـوي    ،مشرك وبت پرست، پدران آنها و در جريان شكستن بت ها
. چنانكـه مقصـود اصـلي ايـن سـوره اسـت      . رود مـي  ارزش گذاري اين كنش گرها و معرفي كنش گر حقيقي پـيش 

آيـه  (و پدرانتان سخت د رگمراهـي بـوده و هسـتيد    شما : گويد مي بعد، زماني است كه ابراهيم به قوم خودي  مرحله
شما را هاي  به خدا قسم كه من اين بت: فرمايد مي كنند و ابراهيم مي و آن ها سخنانش را به بازيچه و هزل حمل )54

 انعـام سـوگند و ميثـاقي شـكل    ي  پس در اين داستان نيز مانند داستان سـوره . شكنم مي با هر تدبيري كه بتوانم درهم
  .شود مي گفتمانهاي  يرد كه منجر به كنش بت شكني و ظهور و بروز ديگر ارزيابيگ مي

وقتـي  . دهد مي كاركردي و شناختي رويهاي  گيرد و در پي آن ارزيابي مي بعد، بالفاصله اين كنش شكلي  در آيه
حضرت ابـراهيم  ). 62(كردي؟اي ابراهيم تو با خدايان ما چنين : گويند مي سازند و به او مي كه قوم، ابراهيم را حاضر

اينجاسـت  ). كشد مي مقام كنش گزار را در ديدگاه مشركان به چالش(دهد  مي شكستن بت ها را به بت بزرگ نسبت
 شـوند و ابـراهيم   مـي  وقتي كه قوم در مقام حجت ابـراهيم سـر بـه زيـر    . شود مي كه ارزيابي شناختي گفتمان آشكار

ي  پرستيد كه هيچ نفعـي و ضـرري بـرا    مي ست اوست، رها كرده و بت هايي راآيا خدا را كه هر نفعي به د: گويد مي
آيد، قوم بت پرست به جاي دريافت اين شناخت و معرفـت بـه    مي داستان بري  اما چنانكه از ادامه) 66(شما ندارند؟

افكنده شـدن ابـراهيم،   در آتش . گيرند ابراهيم را در آتش بسوزانند مي پردازند و تصميم مي ارزيابي ديگري از گفتمان
  .باشد مي ديناميك و پوياي گفتمان است كه با نظام گفتماني تنشي قابل توضيحي  اوج روايت و نقطه

  

  كاركردي                              
        ارزيابي               كنش      قرارداد يا پيمان                  

  شناختي                               
  پردازش           توانش                

  .سوگند ابراهيم براي شكستن بتها: قرارداد يا پيمان
 .آمادگي الزم براي اجرا و ايجاد شرايط اوليه چون سنجيدن زمان و خالي شدن بتخانه :توانش

  .شكستن بت ها و خارج شدن از بتخانه ،عمل شدني  وارد مرحله :پردازش
  .ناتواني بت بزرگ و لزوم پرستش خداي قادر يگانهبه اثبات رسيدن عجز و  :شناختي

  .وهدايت خلق به امر حق) ع(به آتش افكندن ابراهيم و نهايتا احراز مقام امامت توسط ابراهيم :كاركردي

  كاركرد مربع تنشي معنا در اين گفتماننظام گفتماني تنشي و 
مشخص است و نه تـابع گفـت و گـوي تعـاملي     كنش نه تابع برنامه و قراردادي از پيش  ،در نظام گفتماني تنشي

  .گر است كنش جهت القا ومتقاعدسازي و تنش، چاشني اصلي كنش و حركت
ميان ابراهيم و قوم بت پرست به نظـام   تعاملي شناختي و تجويزي گفتمانيهاي  در اين داستان بعد از تشريح نظام

مهـم در ايـن   ي  نكتـه . كنـد  مـي  بـروز ) ع(ابـراهيم كه در رويداد به آتش افكندن حضـرت  بريم  مي پيگفتماني تنشي 
ابتدا وجود عاملي تنشي قوي است كه همان آتش است و ديگر ايجاد دو قطب متضاد كه به صـورتي ديناميـك   ،نظام

اين نظام دو قطبي بر اساس نظريـات سوسـور اسـت كـه     . شود مي گفتمان موجب تغيير معناهاي گفتماني  در پديده
دو قطب متضاد و دوقطب نفي داريم كه عبور از هـر   ،در مربع معنا. نظام چهار قطبي تغيير دادبعدها گرمس آن را به 

 اين است كه يك گفتمـان سـيال هرگـز در وضـعيتي منجمـد بـاقي      ي  كدام مستلزم نفي ديگري است و نشان دهنده
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ر خود قـادر اسـت مربـع    شود و اين ام مي ماند و همين وضعيت متغير است كه سبب ايجاد نقاط مختلف معنايي نمي
ايـن  . شـود حركت از قطبي به قطبي ديگر بر اساس نفـي ايجـاد مـي    ،در اين نظام.معنايي را به مربع تنشي تبديل كند

ي مركزي است كه كنشي زيرا هر متن روايي داراي هسته. دهدي مركزي گفتمان روي ميعامل نفي معموال در هسته
  .گران و همچنين معناستدمت تغيير وضعيت كنشدهد و اين كنش خود در خرا تشكيل مي

  :توانيم ترسيم كنيم مي مربع معنايي اين گفتمان را به اين صورت
  

  رنج و اندوه      )ع(در آتش افكندن ابراهيم                   مقام امامت
 
 

  حضور در ميان قوم مشرك و                         هجرت به سرزمين 
  مبارزه با بت پرستي                 اسحاقمبارك و بشارت به 

  
  

 :شـود  مـي  بعد ترسيمي  چنانكه در مربع معنايي نشان داده شد، پايان خوش امتحان سخت ابراهيم بالفاصله در آيه
بركت جهانيان است، فرستاديم و به او اسحاق ي  ما ابراهيم را با لوط برهانيديم و آن ها را به سرزمين مباركي كه مايه

 ).73-71آيات (اده اش يعقوب را عطا كرديم و آنان را پيشواي مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت كنندو فرزندز

  :گيري نتيجه
و توصيف و تشريح انـواع  ) ع(در اين مقاله با تحليل نشانه معنا شناسي گفتماني در داستان قرآني حضرت ابراهيم

ي شناختي و تنشي بـه بـاز نمـود پيوسـتگي و انسـجام سـاختاري و       گفتماني چون تجويزي، القايي يا تعاملهاي  نظام
 .مربوط به اين پيامبر اولوالعزم در قرآن كريم پرداخته شدي  پراكندههاي  معنايي در داستان

طي فرآيند نشانه معنـايي  ) ع(همچنين با رسم مربع معنايي تنشي گرمس نشان داده شد كه چگونه حضرت ابراهيم
اين . يابد كه مطابق با استنتاج منطقي و گزينش الهي در قرآن است مي گفتماني به نشانه اي متكامل تعاليدر اين نظام 

كمال يافته همان مقام امامت و جايگاه هدايت خلق است و دست يابي به اين مقام در پي كنش ها و آزمـون  ي  نشانه
چنانكه در آزمـون بـه آتـش افكنـدن     . رزيابي استگفتماني قابل طرح و اي  هايي عظيم است كه در يك نظام پيوسته

نقشي بسزا دارد، بلكه در ) ع(هر يك از اين اجزاء نه تنها در عملكرد كلي حضرت ابراهيم. نشان داده شد) ع(ابراهيم
روايي و نشانه معنا شناختي آنها نيز داراي شباهت هـا و قرابـت هـايي    ي  ساختار داستان ها يا در پرداخت هنرمندانه

  .رساند مي كه وحدت انداموار آنها را به اثبات است
 ،گفتماني چون تعاملي شناختي و تجويزي در برخي از ايـن داسـتان هـا   هاي  از سويي ديگر با تحليل و تبيين نظام

بلكـه نشـانگر ارتبـاط     ،مختلف وجود داردهاي  پراكنده در سورههاي  نشان داده شد كه اين انسجام نه تنها در داستان
مـورد نظـر و تأييـد    ي  ارزشمند موجـود در سـوره  هاي  ر و پيوند شگفت انگيز ميان آن داستان و اهداف و پياممعنادا
كنـد كـه بـا     مـي  سيال و پويايي را معرفيهاي  اين ويژگي، گفتمان. نظر قرآن پژوهان در اين زمينه نيز هستي  كننده

  .باشند مي و صريح دينيتند، بيان كننده و داللت گر حقايق واال هاي  وجود ضرب آهنگ
هـاي   قرآني و بيان شاخصههاي  ادبي و زبان شناختي قصههاي  باشد كه تحليل مي سخن آخر، تأكيد بر اين امر مهم

شوند و تحليـل هـايي از    مي هنري و زباني آنها به عنوان يكي از ابعاد فراگير و متعالي اين متن عظيم مطرح ارزشمند
  .ل يا تفسير قرآن نيستاين دست، هرگز به معناي تأوي
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 :منابعفهرست 
 قرآن كريم

 .نشر فردا ،تهران ،دستور زبان داستان، )1371(احمد  ،اخوت

 .تهران انتشارات علمي و فرهنگي ،اوركيوني ،معنا شناسي از ديدگاه كاترين كربرات، )1388(اهللا شكر  ،اسداللهي تجرق

هـاي   موسي دانش، مشـهد، بنيـاد پـژوهش   ي  ، ترجمهقرآنهاي  داستانهنري هاي  پژوهشي در جلوه، )1386(بستاني، محمود
 .اسالمي

 .59،60قرآني، شماره هايهاي  ، پژوهشهنري داستان حضرت ابراهيم در قرآنهاي  جلوه، )1388(پراندوجي، نعيمه

 .، تهران، فرهنگ گسترهاي قرآنيتحليل عناصر ادبي و هنري داستان، )1379(پرويني، خليل 

، صـص  2 ش مـدرس،  تربيت دانشگاه ادبي ، فصلنامة نقدقرآني قصص به شناختي روايت رويكرد ،)1387(لفضل ابوا حري،
83-122 . 

 ،15ش  ، فصلنامة علمي پژوهشي زبان و ادبيات فارسـي، سنخ شناسي و وجود تمايز قصص قرآني، )1388(ابوالفضل  حري،
  . 1-28ص 

 .سيما و صدا هاي اسالمي پژوهش مركز ،تهران ،قرآن هاي قصه هنري مباني، )1377(ابوالقاسم  سيد حسيني،

 . 102-98صص  ،15سال سوم، ش  پژوهش، آيينه، قرآن هاي داستان در پژوهش راهنماي ،)1371(مهدي  خراساني،

 تحليل نشانه معنا شناسي شعر آرش كمانگير و عقاب تحول كاركرد تقابلي زبـان بـه فراينـد   ، )1392(داودي مقدم، فريده 
 . 124تا  105صص  ،13دوره چهارم، شماره  ،، جستارهاي زبانيتنشي

،پـژوهش زبـان وادبيـات فارسـي،دوره     ي چهار مـرغ خليـل در متـون تفسـيري وعرفـاني     قصه )1384(داودي مقدم، فريده
 . 98-81،صص4جديد،شماره 

 .شارات سمتانت ،تهران ،معنا شناسي گفتمان – تجزيه و تحليل نشانه، )1385(حميد رضا  ،شعيري

شـركت   ،تهـران  ،معنا شناسي سيال با بررسي مورد ققنـوس نيمـا   – راهي به نشانه، )1388(حميد رضا و ترانه وفايي  ،شعيري
 .انتشارات علمي و فرهنگي

صـص   ،55و  54هـاي  ، مشكوه، شـماره هاي قرآنهاي شاختاري داستاننگاهي به ويژگي، )1377(صادق پور، محمد حسين 
271-285 . 

 .، بيروت، دارالشروقالتصوير الفني في القرآن الكريم، )1407(ب، سيدقط

 .نشر علم  ،تهران ،، ترجمه و شرح حميد رضا شعيري)1389( نقصان معنا ،آلژيرداس ژولين ،گرمس

 .نيلوفرابوالفضل حري، تهران، ي  ، ترجمهاثري ادبيي  مطالعه قرآن به منزله، )1390( مير، مستنصر و حسين عبدالرئوف

 .، تهران، سخنعناصر داستان، )1380(ميرصادقي، جمال

 . 108-94صص  ،20ش  ،پژوهش آينه .قرآن هاي قصه شناسي كتاب استدراك ،)1372(علي  محمد زاده، هاشم
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