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گفتمان خوداستنادی قرآن کریم در اندیشه آن  -سیلوی بوالیو
(معرفی کتاب )Le Coran par lui-même
محمد باعزم
چکیده:خوداســتنادی ،گفتمانــی اســت کــه در ســالهای اخیــر از جانــب پژوهشــگران
غــرب در مواجهــه بــا قــرآن کریــم بــه منظــور یافتــن معنــای واژ گان قرآنــی کاربســت یافتــه و
بدیــن معنــا اســت کــه قــرآن در ارائــه معنــای واژ گان خــود ،بــه خــود ،اســتناد کــرده و ارجــاع
میدهــد .کتــاب قــرآن بــه روایــت قــرآن ( )Le Coran par lui-mêmeحاصــل پژوهشــی نوین
در معنــا کاوی واژ گان قــرآن کریــم بــه قلــم خانــم آن  -ســیلوی بوالیــو بــه زبــان فرانســوی اســت.
مولــف در ایــن کتــاب تــاش کــرده تــا بــا نقــد روش ایزوتســو و دانیــل مادیــگان در دریافــت
معنــای واژ گان قرآنــی ،بــه ارائــه متــدی جدیــد در تعامــل و مواجهــه بــا قــرآن کریــم بپــردازد.
بدیــن منظــور نویســنده کتــاب براســاس اهمیــت و بســامد فــراوان و پرتکــرار واژه «کتــاب» در
قــرآن کریــم ،تحقیقــات خویــش را بــر ارائــه معنــای ایــن واژه بــر اســاس الگــوی خوداســتنادی
بنــا نهــاده اســت .ســؤال اصلــی ایــن تحقیــق معنــای واژه «کتــاب» در کاربســت قرآنــی اســت
و هــدف آن ارائــه مــدل و روش مؤلــف در دریافــت و اســتنباط معنــای واژه «کتــاب» اســت.
کلمــات کلیــدی :واژه «کتــاب» ،خوداســتنادی ،قــرآن بــه روایــت قــرآن ،دانیــل مادیــگان،
گفتمــان خوداســتنادی
ّ
الذاتية للقرآن الكر مي يف أفكار آن سيلوي بواليو
مقولة الدال لة
(تعر يف كتاب )Le Coran par lui-même

The Discourse of Self-Citation of the Holy
Qur›an in its Thought -- Sylvie Boisliveau
)(A Review on Le Coran par lui-même
By: Muhammad Bā›azm

ّ
حممد باعزم

ّ
الذاتيــة هــي املقولــة اليت وجــدت طر يقها يف الســنوات األخيرة إىل
الداللــة
ّ
ّ
الغربيني عنــد مطالعهتم للقرآن الكــرمي وحبهثم عن معاين
حبــوث املحققــن
ّ
القرآنيــة .ومفهوم هذه املقولة باختصار هو اكتفاء القرآن الكرمي يف
املفــردات
بيان معاين مفرداته عىل االستناد عىل نصوصه و إرجاع القارئ إلهيا.
و يأيت كتاب القرآن برواية القرآن (ً )Le Coran par lui-même
لتحقيق
مثرة
ٍ
ّ
الســيدة آن
حديــث يف اســتخراج معاين مفردات القــرآن الكرمي ،من تأليف
ّ
الفرنسية.
سيلوي بواليو باللغة
ّ
يقة إيزوتســو ودانييل
ســعت املؤلفــة يف هذا الكتــاب ومن خالل نقدها لطر ُ
ّ
القرآنيــة إىل تقــدمي أســلوب جديــد يف
ماديغــان يف فهــم معــاين املفــردات
مطالعة القرآن الكرمي والتفاعل معه.
ً
ّ
ّ
ويف سياق هذا اهلدف ركزت املؤلفة حتقيقاهتا يف هذا الكتاب ،وانطالقا من
ّ
أمه ّيــة مفــردة (الكتــاب) وغــزارة تكرارها يف القرآن الكرمي ،عــى تقدمي ً
معىن
ً
ّ
الذاتية.
هلذه املفردة استنادا إىل مقولة الداللة
ّ
ّ
األصليــة فيه تتمثــل يف الوصــول إىل معىن مفردة
ّأمــا هــذا املقــال فاملســألة
ُ(الكتاب) يف االستخدام القرآين ،للوصول من خالل ذلك إىل بيان طر يقة
ّ
وأسلوب املؤلف يف فهم واستنباط معىن مفردة (الكتاب).

ّ
ّ
الذاتيــة ،القرآن برواية القرآن،
األساســية :مفردة (الكتاب) ،الداللة
املفــردات
ّ
دانييل ماديغان ،مقولة الداللة الذاتية.

Abstract: Self-citation is a discourse that has been
used by western scholars in recent years to encounter the Holy Qur›an in order to find the meaning of
the Qur›anic words. It means that in order to present
the meaning of its vocabulary, the Qur›an refers
to itself. The Qur›an Narrated by the Qur›an (Le
Coran par lui-même), by Anne Sylvie Boisliveau, is
the result of a new research in finding the meaning
of the words of the Qur›an and is written in French.
The author of the book has tried to present a new
method of interaction with the Qur›an by criticizing
Izutso and Daniel Madigan›s method in obtaining
the meaning of the Qur›an vocabulary. Regarding
this, she has based her research on presenting the
meaning of the word «book» using the self-citation
model due to the importance and high frequency
of this term. The main question of this research is
the meaning of the word «book» in the Qur›anic
application, and its purpose is to provide the model
and method of the author in receiving and inferring
the meaning of the word «book».
Key words: The term «book», self-citation, The
Qur›an Narrated by the Qur›an, Daniel Madigan,
the discourse of self-citation
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گفتمان خوداستنادی قرآن کریم در
اندیشه آن  -سیلوی بوالیو

محمد باعزم

(معرفی کتاب )Le Coran par lui-même
اشاره
یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه مــورد قرآنپژوهی مستشــرقان قرار گرفتــه و آن را به گونهای مفصل بررســی و
دربــارۀ آن بحــث کردهاند ،مفهومشناســی يــا معناكاوی واژۀ «کتــاب» در کاربردهای قرآنی اســت که البته در
بســیاری از موارد به نتیجهای یکســان و مشترک دست نیافتهاند .میتوان گفت که یکی از دالیل اساسی که
الگو و نظام فکری آنان را با مســلمانان در این حوزۀ پژوهشــی متفاوت میکند ،این اســت که نگاه بیشتر آنان
به قرآن کریم نگاه وحیانی و آسمانی نبوده (مانند نگاه ایزوتسو) و در پارهای از موارد هم که این ویژگی یا لقب
را برای قرآن به کار بردهاند ،از باب مماشــات با مســلمانان بوده ،نه آنکه از روی ایمان و اعتقاد قلبی خویش
اظهارنظــر کــرده باشــند (ماننــد نــگاه مادیــگان) و از همیــنرو در داور یهــای خــود در باب اســتعماالت واژۀ
«کتاب» برای خداوند که نازلکنندۀ قرآن و این کتاب آســمانی اســت ،نقشی قائل نشدهاند .به سخن دیگر،
ً
پیامبــر را در امــر جابجایــی آیات قرآن و جمع و تدوین آن کامال مســتقل از دســتور پــروردگار در نظر گرفتهاند و
در زمینۀ خلقت و سرنوشــت آدمیان قائل به جبر شــدهاند و گاهی به انکار وجود لوح محفوظ و منبع اصلی
وحی پرداختهاند.
از میانــۀ قــرن بیســتم ،تحولــی عظیــم در پژوهشهــا و رهیافتهــای قرآنــی در غــرب رخ داد کــه حاصــل آن
یتــوان به دو گروه
پیشــرفت چشــمگیر تفســیر تورات و نظریههــای ادبی بود .مطالعات اخیــر در این حوزه را م 
کلی تقسیمبندی نمود:
گروه اول به تاریخ قرآن ،نحوه جمعآوری و نگارش آن میپردازد.
گــروه دوم در صــدد اســت تــا در پرتــو علوم انســانی به بازخوانی و بررســی نقادانۀ قــرآن پرداختــه و بدین ترتیب
دریابد که این کتاب آسمانی چگونه خود را معرفی میکند.
در سال  2014کتاب قرآن به روایت قرآن 1نوشتۀ خانم آن  -سیلوی بوالیو 2به زبان فرانسوی در انتشارات بریل
چاپ شــد .بوالیو صاحب دانشــنامۀ دکتری اسالمشناســی (مطالعات عربی) از دانشــگاه اکس  -مارســی و
پژوهشــگر موسســۀ تحقیقات و پژوهشهای جهان عرب و اســام واقع در اکس آن پروانس است .وی استاد
دانشــگاه گرونینگن ،متخصص مطالعات قرآن و اســام ،تاریخ صدر اسالم ،متون مقدس ،نقد متون و زبان
عربی است .میزان عالقۀ وی به زبان عربی در کالم خودش در مصاحبههای مختلفی که انجام داده است
گویای اهمیت این دانش در نگاه مؤلف است.

بخشــی از اثــر حاضــر برگرفتــه از رســالۀ دکتــری مؤلــف و جلــد اول از مطالعۀ گفتمــان خوداســتنادی در قرآن
1. Le Coran par lui-même
2. Anne-Sylvie Boisliveau
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کر یــم اســت کــه در ســال 2010م بــا درجــۀ عالی از آن دفاع شــد .وی در این اثــر قصد دارد تا با بررســی عمیق و
موشــکافانۀ کالم خودارجاعــی قــرآن ،مطالعات موجود دربارۀ این کتاب آســمانی را کامل کند و اثری کارآمد
را در اختیــار جامعــۀ دانشــگاهی و نیــز عالقهمندان به این حوزه قرار دهد .این کتاب تالشــی نقادانه در روش
معناشناســی قرآنی بر اســاس دیدگاه نســبیت زبانی ایزوتســو اســت .وی در این پژوهش تالش کرده تا با ارائۀ
روشــی مغایــر با روش توشــیهو ایزوتســو 3و دانیل مادیگان 4به شــیوهای دســت یابــد تا با مراجعه بــه قرآن کریم،
بــر اســاس الگــوی خوداســتنادی ،معنــای واژگان قــرآن را ارائــه کنــد .این کتاب در ســال  1393کتاب ســال
جمهــوری اســامی ایران شــد .از جملــه مواردی که بر اهميــت این تحقیق اضافه میکنــد ،نگارش کتاب به
زبان فرانســوی ،برگرداننشــدن به زبان فارسی و چهرۀ علمی نویســندۀ کتاب به عنوان جدیدترین نظریهپرداز
در دریافت معنای واژگان قرآن کریم بر مبانی خوداستنادی است.
برای پیبردن به مراد قرآن از واژۀ «کتاب» در آیات وحی ،بررسی تمام واژگانی که «کتاب» همراه آنها استعمال
شــده ضرورت دارد .در مقدمۀ این کتاب به قلم اشــتفان ویلد که خود از پژوهشــگران و تأثیرگذاران گفتمان
خوداستنادی در قرآن کریم است آمده:
مطالعــۀ خودارجاعــی یــک متــن ،روشــی خــاص بــرای بررســی موشــکافانۀ آن اســت .قــرآن را بایــد
خودارجاعیترین متن در میان بزرگترین کتابهای بشــریت دانســت .دنیل آ .مادیگان بهخوبی
کتــاب مقــدس مســلمانان را توصیــف نموده اســت« :قرآن خــودش و دربارۀ خودش اســت» .اثر آن
 ســیلوی بوالیــوو کــه با نــام قرآن به روایت قرآن پا به عرصۀ علم نهاده اســت ،برای نخســتین بار بهگونهای نظاممند و عمیق این پدیدۀ خاص را بررسی میکند.
در واقــع قــرآن معمــار تصویــر خویــش اســت و آیات فراوانــی را میتوان یافــت که در آن قــرآن از خود
سخن میگوید (.)Sylvie Boisliveau, 2013, p17
آنچه نویســنده دربارۀ ســابقۀ پژوهش خویش بیان میکند آن اســت که پس از تحقیق و تفحص در
بخش مربوط به اســام و قرآن ،در یک کتابخانۀ عمومی پاریس در ســال  2008این ســؤال برای وی
ایجاد میشود که قرآن چگونه تعریف شده است .وی با مطالعۀ قرآن دریافته است که قرآن خوب
حکمت الهی بفهمند،
ـاب
ِ
و بــد را توضیــح میدهــد .همۀ مــردم میتوانند قرآن را به عنوان یک کتـ ِ

چراکه توصیفات آن دربارۀ داوری و کمال معنوی ،بســیار هوشــمندانه و آسان است .قرآن بشریت
را آ گاه میکنــد و تمــام مســلمانانی کــه متواضــع هســتند و همــه حــدود الهی را رعایــت میکنــد را راهنمایی
میکند ( .)Sylvie Boisliveau, 2013, p4وی با تأثیر از کتاب «قرآن ،هویت و صفات خویش» اثر ابوشیخ که
در سال  2003در فرانسه چاپ شده است ،معنای قرآن را از نگاه مسلمانان دریافت کرده است (همان) .وی

در همان زمان آثاری کهن و مذهبی را از سوریه به دست میآورد که از آن جمله ،میتوان به کتاب راهنمای
علوم اسالمی در دانشکدۀ شریعت دانشگاه دمشق اشاره کرد که در یک جمله قرآن را تعریف میکند:
قــرآن گفتــار خداوند اســت که بر پیامبر(صلی اهلل علیه و آله و ســلم) نازل شــده و در مصاحف نوشــته شــده
اســت؛ یعنی کتاب قرآن به عنوان یک مادل شــیئی (مابین الدفتین) منتقل شــده به وســیلۀ نســلی به نســل
دیگر و الینقطع از طریق احترامگذاری و تقدیس قرائت شــده اســت و حتی یک ســوره از آن را نمیتوان تقلید
کرد)Sylvie Boisliveau, 2013, p5( .
3. Toshihiko Izutsu
4. Daniel Madigan
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اثــر دیگــری که در ســطح وســیعی پخــش و به فرانســوی ترجمــه و در

مطالعــۀ گفتمــان خوداســتنادی در قــرآن کریم به تشــخیص واضح

عربســتان سعودی چاپ شــد ،کتابی با نام شــناخت اسالم تألیف

میــان قــرآن بــه عنوان یــک متــن 6کــه نویســنده از آن به عنــوان منبع

علــی طنطــاوی (میــاد  )1909اســت کــه بــه معرفــی اعتقــادات

بهــره میبــرد و قــرآن به عنــوان یــک موضوع توصیفشــده به وســیلۀ

مســلمانان میپــردازد .بر اســاس بــاور نویســنده ،مســلمانان عقیده

متــن قرآنــی نیــاز اساســی دارد .متن قرآن شــامل قرائتهایی اســت

دارنــد کــه قرآن ســخن خداوند و توســط جبریل بر محمد نازل شــده

کــه بــه وســیلۀ پیامبر انتقــال یافته یا قرائتهایی اســت کــه خداوند

اســت که همانگونه که آن را شــنیده منتقل کرده اســت .مسلمانان

بــه پیامبــر انتقــال داده اســت .در ایــن پژوهــش از تحریــر و تقریــری

باور دارند که محتوای کتاب که در دست ماست ،تمام قرآن است.

اســتفاده شــده که بر این اســاس ،آن قرائت در ســال  1923میالدی

هر کسی که نمیداند یا شک دارد ،از دایرۀ اسالم خارج شده است.

توســط دانشــمندان اســامی االزهر تحت حمایت ملک فــؤاد تأیید

بر این اســاس قرآن معجزۀ پیامبر اســت .آنچه غیرقابل تغییر اســت

شــده اســت .این تحر یــر از یکی از قرائتهای قرآنــی که در قرن دهم

فقــط بهتنهایــی عبــارات و محتــوای متافیزیکــی آن نیســت ،بلکــه

ثابــت شــده گرفتــه شــده اســت .قرائــت منســوب بــه عاصــم قاری

جهانشــمولی آن اســت که آن را شــبیه یک زن زیبا نشان میدهد.

کوفــی (م )746کــه توســط حفــص (م )806انتقال پیدا کرده اســت

زیبایــی آن در پوســت و چشــم آن یــا جزئــی از آن نیســت ،بلکــه آن

تهــا اهمیت خاصی پیدا
و انتخــاب این قرائت در کنار ســایر قرائ 

زیبایــی در تمامیــت آن یافت میشــود؛ حتی اگر هر مشــاهدهکننده

میکند .از منظر نویسندۀ کتاب ،تصحیح انتقادی متن کامل قرآنی

قــرآن ویژگــی غیرقابلتغییــر را از آن وجهــی کــه او میبینــد ببینــد.

که شامل نسخهبدلهای قرائتها و نسخههای خطی باشد ،وجود

پیامبر کتابی را با سبک ادبی زیبا آورده و قرآن کتابی در قلۀ تکامل

ندارد .از طرف دیگر آنچه پیش از هر چیز قابل توجه است این است

اســت .از نظــر متافیزیکی قرآن شــامل مواردی اســت که فکر انســان

که قرآن بما هو قرآن همانطور که توسط جامعۀ مسلمان گرفته شده

به آن نمیرســد .در موضوع علوم طبیعی ،قــرآن قوانین و پدیدههای

توجه میشــود و متن قرآن برای بیشتر مسلمانان امروزه همانی است

ناشناســی را کــه حتــی در ده قــرن بعــدی آمــده نشــان میدهــد کــه

که از طریق عاصم به دست ما رسیده است.

برخــی از آن قوانیــن پــس از  1300ســال کشــف شــده و برخــی هنــوز
ناشناختهاند .اما آیا قرآن خود را اینگونه معرفی میکند؟

بازگشت به متن
بــر اســاس ادعــای نویســنده ،پژوهــش حاضــر در بــارۀ شــناخت متن

تهــا قبــل از خانــم آن  -ســیلوی بوالیو به موضوع ارجــاع به خود
مد 

اســت .آنچــه از ایــن کار پژوهشــی توقــع م ـیرود آن اســت کــه بدون

قرآن به صورت جزئی پرداخته شــده اســت .پیش از هر چیز چند اثر
ً
بــا محدودیت نســبتا کم میتوان نام برد :مقالــۀ آنتونی جونز با عنوان

پیشداوری ســعی کند که مؤلف یا مؤلفان متن را شناســایی کند.
ایــن تحقیــق با پیشفــرض قرائت پیامبر و نخســتین مســتمعین آن

«قــرآن بــر اســاس قــرآن» ،فصلــی از کتــاب درامدگونــه از تیلمــا نا گل

کــه صحابــه نامیده میشــوند ،یــک تحلیل ادبــی (واژگانــی) نامیده

دربــارۀ قــرآن در مــورد نقلهــای قرآنــی خودارجاعــی ،معرفی قــرآن به

میشــود کــه دربارۀ خصوصیات متنی موضــوع پژوهش میکند و در
ً
مقابل تحلیل تاریخی  -انتقادی اســت که در گذشــته صرفا دربارۀ

آلفــرد لــوی دو ِپرمــا که فصلی را بــه موضوع مجادله یــا مناظره دربارۀ

تاریخ متن و نه خود متن تحقيق میشده است .بنا بر اظهار مؤلف،

وســیلۀ محمــد عبدالحلیم با عنــوان قرآن خودش را شــرح میدهد،

قــرآن در قــرآن در کتــاب کمحجم خودش بــا عنوان ریش ـههای قرآن

انــدرو ریپیــن دربــارۀ خطر اشــتباهی که انجام شــده که ایــن تحلیل

اختصــاص داده ،مقالــۀ ویلیــام گراهــام دربــارۀ واژۀ قــرآن و مقــاالت

متنی دور از واقعیت چیزی نیست ،جز تفسیر در رتبۀ بسیار پایین و

اشــتفان ویلد دربارۀ ریشــۀ نزل و آیۀ  7ســورۀ آلعمران ،اما هیچیک

اندک ،به صورت خاص تأ کید کرده و آن را ناشــی از روش ایزولهای

از ایــن مقاالت به مســئلۀ ارجــاع به خود نپرداختهانــد .اولین کتاب

میداند که تا کنون بر روی قرآن انجام شــده اســت( .ریپین ،مدخل

در ایــن حــوزه ،کتــاب دانیــل مادیــگان اســت کــه دربــارۀ اصطــاح

آیه) در واقع هر تحلیل ادبی چیزی جز پاســخ خواننده نیســت و این

کتــاب بحــث میکنــد .او کتــاب خویــش را بــا تحلیــل روابــط بینی

معنا را افاده میکند که این شیوه برای درک مؤلف در فهمیدن متن

معناشناختی دربارۀ این اصطالح مرکزی ارجاع به خود با روشی که

تحلیلشــده ارائــه شــده اســت .در ایــن پژوهــش مؤلــف تــاش ویژه

ایزوتسو پیشنهاد داده است تألیف کرده است.

کرده اســت تا در آن توجه کافی به ســیاق متن داشــته باشــد و برای
7
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فهــم خود در مقابل قطعههایی که از نظر زبانی مشکلســاز هســتند

ً
خوداســتنادی معمــوال یــک فرامتــن اســت که بــه عنوان یک تفســیر

و همینطور دربارۀ مســائل پیشــینی محسوب شــدهاند ،این قاعده

و تحلیلــی کــه موضــوع آن مطالعۀ متن اســت شــناخته میشــود .بر

را رعایــت کنــد .قــرآن بــه عنوان یــک بافت تمــام متــن (روح متن) یا

اســاس برخــی تعریفهــای فرامتنــی به تمــام جنب ههــای متنی که

بــه شــکل دقیقتر مــاورای متنی و به روشــی متعادل بافــت تاریخی،

تفســیر شــده اســت ،حتــی فراتــر از طبیعت متــن مربوط میشــود .بر

معنــای واژگان در دوره و عصــر ،محیــط فرهنگــی کــه بــا زبانهــای

اســاس برخی دیگر از تعاریف ،فرامتنیت فقط به جنبههای متنی،

سامی مرتبط است و در اطراف آن رابطه بینامتنیت را با متون عصر

یعنی زبانشــناختی مربوط اســت .بر این اســاس اســت که اشتفان

آن محیط به همراه دارد.

ویلــد در مقدمــۀ ایــن اثــر تــاش کرده تــا خوداســتنادی را بــا فرامتنی

تعریف خوداستنادی قرآن
بــه اعتقــاد نویســنده معنــای خوداســتنادی در یک جملــه قابل ذکر
است« :خود استنادی یعنی قرآن راجع به خودش چه میگوید؟»
این مطالعه را در سه سطحمیتوان تحلیل و بررسی کرد:
 .1قرآن کریم پدیدۀ نزول خود را چگونه توصیف میکند؟
 .2جایگاه خودش را از متن نازلشده چگونه تبیین میکند؟
 .3نقش قرآن را در زندگی مردم چگونه معرفی میکند؟

8

به هم شــبیه ســازد 9،اما نیکوالی ســینایی در پژوهشــی در مقام نقد
اشتفان ویلد اینگونه میگوید که تعریف او در مقابل خوداستنادی
اســت و آن در حالــی اســت کــه بــه کار بــرد تأویل یا تفســیر و ریشــه و
خواستگاه متن مربوط میشود.

10

قرآن به قرآن یا قرآن از زبان قرآن
روش قــرآن به قرآن از روشهاى مورد توجه مفســران و تفســیرپژوهان،
خود قرآن در فهم
بهویژه در ســدههاى اخير اســت كه از رهنمودهاى ِ
معانــى و مقاصــد آن اســتفاده میکنــد .تفســیر قــرآن بــه قــرآن دارای

ً
نویســنده بــدون مراجعه به ســایر منابــع و صرفا با تــاش بر روی متن

گسترۀ وسیعی است که در گرایشها و سبکهای گوناگون تفسیری

قــرآن تــاش کرده تا شــیوۀ خوداســتنادی را ارائــه دهد .این شــیوه نه

قابل توجه اســت و شــیوهها و انواع این تفســیر از منظرهای مختلف

برگرفتــه از اســباب نــزول و نــه بــه طــور کلــی احادیث اســت و جز در

تقســیمبندی شدهاند .شیوههای اساسی این دو نوع تفسیر عبارتند

مــوارد خــاص از آنها بهرهبرداری نشــده اســت .اســتفاده از ابزارهای
ً
بیرونی نکتهای اســت که دقیقا مطالعۀ گفتمان خوداســتنادی را بر

از:

هم میزند و گاهی مؤلف بدان اهتمام نداشته است .بر اساس این
فــرض پژوهش ،تحقیق انجامگرفته محدودیتهای خودش را
پیش
ِ

در پــی دارد .در برخــی نقــاط ایــن منابع میتوانســتند معنا را روشــن

 .1شــیوۀ متکی به روابط و پیوندهای لفظی :در این شــیوه با مالحظه
واژگان و مفاهیــم مشــترک میــان آیــات و بخشهــا و گــردآوری آنها و
تحلیل و تدبر در آنها میتوان به فهم کاملتری دست یافت.

کنند ،ولی به کار گرفته نشــدهاند ،اما نویســنده در پی بیان گفتمان

 .2شــیوۀ متکــی بــه روابــط و پیوندهــای معنــوی :در این شــیوه مفســر

بدون وابستگی و مستقل که خوانش و قرائت مستقل خود را داشته،

نیازمنــد توجــه بــه مضامیــن مشــترک میان آیــات و تحلیل و بررســی

آن معانی را ارائه کرده است .در حالی که بنا بر باور مؤلف ،خوانش

رابطه آنهاست.

از قرآن بر اســاس این منابع میتواند بهســادگی موضوع را تغییر دهد،
از طــرف دیگــر اســتفاده از منابــع اســامی را فقــط بــه پژوهشهــای
فرهنــگ لغتــی محــدود میکنــد .بــر اســاس اندیشــۀ مؤلف مشــکل
فرهنگهــای لغت این اســت کــه بعد از متن قرآنی تألیف شــدهاند
و برخی از آنها از جنبۀ زمانی  -تاریخی با متن قرآن فاصله دارند.
ً
مؤلــف اساســا تنهــا راهحل ممکــن برای فهم معنای خواســته شــده
را برخــورداری از خوداســتنادی در مواجهــه بــا متــن میدانــد .ایــن
پژوهــش به مطالعــۀ آنچه در قرآن اســت نپرداخته ،بلکــه آنچه را که
قــرآن میگوید ،من آن هســتم مطالعه میکنــد .در ورای این گفتمان

شــیوۀ نخســت مرحله الزم و نه کافی در تفســیر قرآن به قرآن اســت.
پس این دو شیوه ّ
مکمل یکدیگر خواهند بود .در این دو شیوه رابطۀ
ً
آیات با یکدیگر معموال در گونههای زیر سامان مییابد.

اجمــال و تفصیــل ،اجمــال و تبییــن (تشــابه زدایــی) ،عمــوم و
خصوص ،اطالق و تقیید
رویکردی که در میان آثار تفسیری پیشینهای کهن دارد و تفسیر قرآن
بــه قــرآن را به مثابه یکــی از روشهای تفســیر ،بلکه در رتبۀ نخســت
کار تفســیر دانســته اســت .در این رویکــرد ،متن قــرآن و رهنمودهای

قرآنــی ،گفتمــان اصلــی مؤلف این اســت :آنچه دربارۀ قــرآن در خود
قرآن است و نویسندۀ کتاب تالش کرده است تا آن معنا را دریابد.
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آن در رفع اجمال و بیان قیود و خصوصیات آیات ،نخســتین منبع

را در دو مجموعــه اصطالحــات از یکدیگــر در دو بخــش یــک و دو

تفســیر تلقی شــده اســت ،امــا در رتبۀ پس از آن ســایر منابــع جایگاه

تقســیمبندی میکنیــم .آنچه قرآن را به ماننــد متن معرفی میکند در

خــود را داشــته و در مــواردی کــه دلیلی قرآنی در تفســیر آیــهای یافت

زیر مجموعۀ اول و آنچه قرآن را به عنوان یک پدیده توصیف میکند

نشود ،نوبت به سایر منابع میرسد .کسانی چون طبری و ابن تیمیه

در مجموعۀ دوم قرار میگیرد.

و ابن کثیر و طوسى و طبرسی از پیشینیان و شنقیطی مؤلف أضواء

واژگان خودارجاع قرآن

البیان و احمد بن عبدالرحمان القاسم مؤلف تفسیرالقرآن بالقرآن و
الســنة و اآلثار و باألســلوب الحدیث از متأخران ،هر یک به نوعی به
همین رویکرد تعلق دارند.
رویکرد خوداســتنادی در صدد کشف معنای واژگان قرآنی از طریق

مجموعۀ اول

مجموعۀ دوم

توصیف قرآن به عنوان متن

توصیف قرآن به عنوان یک
پدیده

کتاب ،ذکر ،قرآن و آیه

وحی ،هدی

معرفــی خــود قرآن اســت و میتــوان گفت کــه این نــوع مطالعه ،یک

بدیهی است که برخی از این اصطالحات در هر دو گروه قرار بگیرد.

قــدم عقبتر از مطالعۀ تفســیر قرآن به قرآن اســت؛ بــا این تفاوت که

برای مثال اگر قرآن خودش را به عنوان یک کالم معرفی کرده اســت

در شــیوۀ مطالعه قرآن به قرآن نقش روایات تفســیری نقش کمکی در

میتــوان گفــت به همان اندازه که خود را متن معرفی کرده ،به همان

تحلیــل و بررســی متــن آیات و به مثابــه کلیدهای تدبــر در خود قرآن

اندازه میتوان آن را یک پدیدۀ ارتباطی تلقی کرد .در میان اسامیای

تلقــی میشــود .از طرف دیگــر در این رویکرد بر خــاف رویکرد دوم،

ی شــده اســت کتاب ،ذکــر ،قرآن و
کــه در زیرمجموعۀ اول طبقهبند 

بــه انبــوه روایات تفســیری توجه شــده و از نقش کلیــدی آنها غفلت
نمیشــود ،بلکه معرفت قرآنی ّ
مفســر در پرتو آموزههای روایی شــکوفا

آیه هســتند .اســامیای که در زیرمجموعۀ دوم قرار داده شــده است
شــامل پدیدههای قرآنی مانند وحــی ،یعنی قرآن الهام به یک پیامبر

شــده و به کمک آنها نتایجی نو و ســازگار با قابلیتهای متن قرآنی

یــا مفهــوم هــدی هســتند کــه بــه قــرآن به عنــوان یک مســیر درســت

به دست میآید ،اما در روش خوداستنادی ادعا مبتنی بر این است

بازمیگردند.

که از هیچ ابزار خارجی در دریافت و کشف معانی استفاده نشود.

روش مطالعۀ واژگان خوداستناد

خود استنادی ،راهی برای کشف معنا

بر اساس دیدگاه مؤلف ،کشف معنا در مورد واژگان دارای دو بخش

سنت اسالمی به واژگان و یا واژهنامه خوداستناد قرآن ،توسط مفهوم

اســت .از یکســو به شناســایی آن شــی نــام گرفته شــده میپردازد،

اســماء القــرآن از طریق اصطالحاتــی که متن قرآنی خــود را این گونه

پــس بــر روی متــن قرآنی کــه در حقیقــت الهاماتی که بر پیامبر شــده

مینامد میپردازد .آنچه بیشتر در سنت اسالمی به عنوان معنا برای

اســت فعالیت میکند .از ســویی دیگر به جســتجوی معنا در میان

قرآن بدان پرداخته شده است ،عبارت است از قرآن ،فرقان ،کتاب

معانــی بــه کار گرفتــه شــده در فضای زبانی اســت یا در همــان دورۀ

و ذکر که البته برخی از محققین موارد بیشتری را اشاره میکنند.

تهــای زمانی که با آن قابل حمل اســت،
نــزول که شــامل همه دالل 

در این پژوهش هدف در زمینۀ واژگان خودارجاع قرآن آن روشــی که
ســنت اســامی این اســماء قرآن را معرفــی میکند نیســت ،بلکه در

اشــاره خواهد کرد .در بخشــی از این کتاب مؤلف بهصراحت بیان
میکند:

حقیقت یک تحقیق جامعی از متن قرآن در مجموعۀ آن اســت .به

مــا از روشــی که ایزوتســو و بعد از آن مادیــگان از آن

عــاوه آنکــه در حقیقــت تحلیل تمــام واژگان ممکن بــرای ارائۀ یک

بهــره بردهانــد اســتفاده نمیکنیــم ،بلکه به بررســی

اطــاع کامــل در مــورد قــرآن برگزیــده شــده اســت .بنابرایــن گزینۀ ما

آن واژه در ز بــان در همــان متنی که اســتفاده شــده

شــمولیت و جامعیت در انتخاب واژگانی اســت که به مجموعهای

اســت میپرداز یــم و هــر آنچــه را کــه بــه مــا کمــک

کــه بــه رخدادهــای هر اصطــاح 11مربــوط میشــود بازمیگــردد و این

میکنــد تــا در زمینــۀ متنی میتــوان از آن بهــره برد،

بررســی در ارتبــاط بــا تکــرار همــۀ ریشــههای آن اصطــاح صــورت

اســتفاده میکنیم( .منشــأ کلمه در آن متنی که در

میپذیرد.

زمان خودش به کار رفته اســت مطالعه میکنیم).

بــرای روشنترشــدن بحــث در این بخــش مــا واژگان خودارجاع قرآن

()Sylvie Boisliveau, 2013, p21
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اولویتبخشی به معنای واژه «کتاب»
این کتاب در  432صفحه و در دو بخش تدوین شــده اســت .در بخش نخســت که به خودارجاعی صریح
قرآن اختصاص یافته اســت ،شرقشــناس میکوشد تا به تحلیل واژگانی بپردازد که قرآن برای معرفی خود به
کار برده است .وی ابتدا به بررسی واژۀ ِک ُتاب میپردازد که بیشتر به کار رفته است ( 225بار به صورت مفرد
و  6بــار بــه صــورت جمع) در حالیکه فرهنگنویســان قدیمی این واژه را به معنای نوشــته یا کتاب میدانند
نویسنده با ذکر دالیلی این معنا را برای قرآن رد میکند:
دلیل اصلی این است که این معنا با معنای آیاتی که در آن واژه ِک ُتاب آمده است هماهنگی ندارد.
در ادامه مؤلف نشان میدهد که این واژه به معنای متون مقدس است:
ُ
دلیــل دیگــری که نشــان میدهــد که قــرآن هنگامی که خــود را ِکتــاب مینامــد ،میخواهد
بگویــد کــه خــود نیز متنی مقدس اســت ،این اســت که بــا همین عبارت ِ -ک ُتــاب  -قرآن،
متون مقدس شناختهشــدۀ عصر را نشان میدهد ،یعنی متون مقدس یهودیان ،مسیحیان
و سایر ادیان آسمانی.
مســیری که مؤلف در قرآن کریم دنبال کرده ،توصیف قرآن توســط خود قرآن تحت عنوان کتاب اســت .تمام
اسماء و صفاتی که در متن قرآن استفاده میشود ،تحت عنوان نام قرآن یا یک پدیدۀ قرآنی ،اصطالح کتاب
است که بیشتر از هر چیزی مورد استفاده قرار گرفته است .واژۀ کتاب  255بار در متن و  6بار به شکل جمع
و حــدود  70مرتبــه بهصراحــت در قرآن مطرح شــده اســت .در مقایســه با واژۀ کتــاب ،واژۀ قرآن حــدود  70بار
اســتعمال شــده اســت .باید توجه داشــت که با مطالعۀ قرآن ،واژۀ «کتاب» اولین اصطالحی اســت که برای
تعیین و توصیف قرآن بدان برخورد میکنیم؛ زیرا سورۀ بقره با واژۀ «کتاب» آغاز میشود.
عناوین موجود در بخشهای مختلف بر اساس ترتیب موضوعاتی که در کتاب وجود دارد انتخاب شدهاند
و مطابق ســیر کتاب پیش رفته اســت و پس از بیان توضیحات نویسندۀ کتاب ،در بخشهایی که نویسنده
پایبند به ادعای خویش در مقدمۀ ذکرشده نبوده است یا مسیر خطایی را در استنتاج خویش پیموده است،
بیان گردیده است.

نتیجه و کالم پایانی
مؤلــف در پایــان نتیجــه میگیرد کــه هدف قرآن از ادغام عناصــر فوق تنها معرفی و توصیف خود نیســت .در
واقــع در ورای ایــن عناصر ،قرآن بر آن اســت «شــنونده یا خواننــده را مجاب کند تا علیه قــرآن ،قدرت مطلق،

موضعگیــری نکند و ســرانجام به دســتورهای آن به طــور کامل گردن نهد» .در مجموع ،کتــاب قرآن به روایت
قرآن ،واژگان و مجادالت قرآنی ناظر به خود قرآنپژوهی در خور توجه و برجســته از قرآن به دســت داده اســت
و توجه به دیدگاههای فرهنگنویســان قدیمی ،صالبت این اثر پژوهشــی را دوچندان کرده است .این نوشتار
کوششی برای معرفی آثار نوین پژوهشی دربارۀ قرآن کریم در زبان فرانسه است و نویسندۀ این سطور این نوید
را میدهد که در آیندهای نهچندان دور ،نقد این کتاب را به چاپ خواهد رساند و پاسخی به نوشتار مؤلف
خواهد داد.
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