
 1400سال دهم، شماره يكم/پياپي نوزدهم/ پاييز و زمستان  154تا صفحه  135دوفصلنامه علمي پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن/ از صفحه  /مقاله پژوهشي

 

 
  seyyedfr@yahoo.comنور تهران جنوب  يامدانشگاه پ يثعلوم قرآن و حد يدكتر يدانشجو *  
 delafkar@pnu.ac.irمسوول)  يسنده(نو يراننور، تهران، ا يامدانشگاه پ يث،گروه علوم قرآن و حد ياردانش ** 

 alamolhoda53@gmail.com يراننور، تهران، ا يامدانشگاه پ ي،گروه فلسفه و كالم اسالم ياردانش ***

  zkheirolahi@yahoo.com يراننور، تهران، ا يامدانشگاه پ يث،گروه علوم قرآن و حد ياراستاد ****
   

  
 و كاربست آن در زبان قرآن يدر تفكر فاز ياصل ناهمسازگار

  
 

  * حسن باقريان
  ** عليرضا دل افكار

 *** يالهد علمسيد علي 

  ****زهرا خيراللهي
 
  18/05/1400: يافتدر يختار
  06/12/1400: ييدتأ اريخـت
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 نيخوردند. مطابق ا ونديپ گريكديبه  يدر اصل ناهمسازگار دهيچيپ هاي يستمس هيو نظر يتفكر فاز
و  قيدق يها گزاره انيتوان ما در ب ستميس كي يدگيچيمطرح شد، به فراخور پ 1973اصل كه در سال 

گرفته و  لهفاص تيو شفاف يديو سف اهيو س تياز قطع ها گزارهصورت  ني. در اشوند يممعنادار كاسته 
 يانيكه زبان وح يما دادهنشان  يليتحل يجستار با روش نيخواهند شد. در ا ليتبد يفاز ييها گزارهبه 

در دوران معاصر از خود نشان  نيمباحث مربوط به زبان د نيدر ب ژهيكه به و ييها خصلتقرآن با 
صورت  ني. در ارديقرار گ نشزخوامورد با دهيچيپ هاي يستمس يالگوواره ا يدر فضا تواند يم، دهد يم

خواهد  يقرآن تفكر فاز يانيزبان وح ليو تحل نييدر تب ياساس افتيره ،يمطابق اصل ناهمسازگار
 ،يمشكك، خاكستر ،ينينابيب ييها گزارهما از زبان قرآن به  يفيتوص يها گزارهآن  جهيبود كه در نت

  خواهد شد. ليتبد يرخطيمات و غ

  .يچيدهپ هاي يستمسقرآن،  يانز ي،تفكر فاز ي،ناهمسازگاراصل : ها يدواژهكل
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  مقدمه و بيان مسأله
تفكر فازي به عنوان رويكردي نوين داراي اصول 

و قضايايي چند است كه در منابع مربوط به منطق و 

شده است. يكي از اين اصول، اشاره  ها بدانتفكر فازي 

معروف است.  1اصلي است كه به اصل ناهمسازگاري

توسط مبدع منطق فازي  1973اين اصل ابتدا در سال 

توسط  2002پروفسور لطفي زاده مطرح و در سال 

والديمير ديميتروف به عنوان اصل اول فازي شناسي 

مطرح گرديد. اين اصل به ارتباط و نسبت بين يك 

. مطابق با پردازد يمفازي  يها گزارهچيده و سامانه پي

اين اصل وقتي سخن از پيچيدگي يك سامانه به ميان 

پذيرفته شده دقت  عموماًبا معيارهاي  توان ينم آيد يم

به  ها گزارهدرباره رفتار آن سامانه سخن گفت بلكه 

  خواهد بود. تر يفازنسبت پيچيدگي آن سامانه فازي و 

ك سيستم پيچيده و انطباق ي هاي يژگيوبا بررسي 

آن با متن وحياني قرآن به خصوص در حوزه مربوط به 

مطالعات زبان شناختي آن، اين گمانه به طور جدي 

در اين گونه  توان يمكه زبان قرآن را  گردد يممطرح 

مطالعات به عنوان يك سيستم پيچيده نگريست كه در 

آن را با رهيافت برآمده از اصل  يها گزارهنتيجه، 

ناهمسازگاري در منطق و تفكر فازي مورد بازخوانش 

  قرار داد.

                                           
1- incompatibility- 

از اين رو اين پژوهش به دنبال ارائه رهيافتي براي 

وحياني قرآن بر اساس الگوي  يها گزارهبازخوانش 

ارائه شده در اصل ناهمسازگاري در تفكر فازي است. 

 يابد يمدين گونه سامان با بيان باال پرسش اين مقاله ب

كه رهاورد اصل ناهمسازگاري در تفكر فازي در زبان 

قرآن چيست؟ فرضيه اصلي اين پژوهش نيز اين است 

به دليل اين كه مجموعه وحياني قرآن را  احتماالًكه 

 هاي يژگيودر قالب يك سيستم پيچيده با  توان يم

تبيين شده براي آن تعريف نمود از اين رو اصل 

بر قرآن منطبق و جاري  توان يمازگاري را ناهمس

دانسته و به اين باور رسيد كه به دليل پيچيدگي زبان 

قرآن به معنايي كه در اين جستار به آن اشارت رفته 

دقيق و معني دار در اين  يها گزارهاست ما از بيان 

مربوط به توصيف زبان  يها گزارهخصوص ناتوان و 

و خاكستري فازي  نادقيق، مشكك يها گزارهقرآن 

  خواهند بود.

در اين نوشتار ابتدا اصل ناهمسازگاري در تفكر و 

مورد مطالعه و تشريح  يا كتابخانهمنطق فازي با روش 

قرار داده و به سبب ارتباط وثيق اين اصل با نظريه 

پيچيده، عنصر پيچيدگي را نيز مورد تبيين  هاي يستمس

طريق پيمايش  . سپس با روش استقرائي ازدهيم يمقرار 

در فهم زبان قرآن و استشهاد از  مؤثر يها مؤلفه

كه زبان قرآن را  دهيم يموحياني آن، نشان  يها گزاره

به مثابه يك سيستم پيچيده يا شبه  بايست يم احتماالً

 توان ينمپيچيده دانست كه مطابق اصل ناهمسازگاري 
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دقيق،  يها گزارهآن از  يها خصلتدر توصيف رفتار و 

، مرزبندي شده و قطعي سخن گفت بلكه به خطي

معنادار در  يها گزارهآن از تنها  هاي يچيدگيپتناسب 

 هاي يژگيوفازي با  يها گزارهخصوص زبان قرآن 

  غيرخطي، مات و بدون مرز خواهند بود

  پيشينه و ضرورت پژوهش
در خصوص موضوع تفكر فازي، نظريه پيچيدگي 

به غايت متعدد  ييها پژوهشپيچيده  هاي يستمسو 

در خصوص بازخوانش  ها يبررسنگاشته شده است. اما 

پيچيدگي و اصل ناهمسازگاري در فازي  هاي يهنظر

را نشان  يا سابقهشناسي و حوزه زبان وحياني قرآن 

. 1و اين پژوهش از اين منظر بي نمونه است دهد ينم

با رهيافت نويني كه در شيوه  تواند يماين جستار 

قرآن و درك معنايي آن فراروي  يها زارهگمواجهه با 

                                           
نظريه پيچيدگي در تربيت  يها افقو  ها چالشجستار  - 1

ديني نوشته احمد سلحشوري و معصومه خنكدار طارسي 
تالش نموده از نظريه پيچيدگي در حوزه تربيت ديني و 
معنوي بهره برداري نمايد. همچنين عامر قيطوري در سال 

: يقرآن و گذر از نظم خطبا موضوع "در جستاري  1385
م به بحث در خصوص نظ "يزبانشناخت يبررس يك

غيرخطي قرآن پرداخته كه هم راستا با موضوع اين پژوهش 
 1394. همچنين احمد قرائي سلطان آبادي در سال باشد يم

، "يا فراخطي آن يا شبكهفهم قرآن در پرتو نظم "در جستار 
 نياكمال د هيفهم آ نييتب "در جستار  1396 و همو در سال

قرآن به تبيين نظم فراخطي  "قرآن يبر اساس نظم فراخط
  پرداخته است.

، بسترساز درك بهتر حقايق دهد يمپژوهندگان قرار 

  از معضالت در اين مسير باشد. يا پارهمعنايي و حل 

  اصل ناهمسازگاري در منطق فازي
تفكر فازي و نظريه پيچيدگي كه هر دو از 

معاصر بشري است در اصل  هاي يشهاندمحصوالت 

. اين اصل نسبت اند خوردهپيوند  ناهمسازگاري به هم

. نمايد يمپيچيده را در تفكر فازي بيان  هاي يستمس

و  دنيبخش تيدرك، كم ياست برا يروش يفاز منطق

 ن،ينامع يها قضاوت، نظرات و ها يژگيوبرخورد با 

 هاي يژگيو) اين 1382 ،(ديميتروف. يرقطعيمبهم و غ

 يها مجموعهمنطق فازي و هم راستايي آن با نظريه 

 1973 سال در زادهيلطف پروفسورپيچيده باعث شد كه 

اصل ناهمسازگاري را در نظام فكري و منطقي فازي به 

  اين شرح بيان نمايد:

 توان ابد،ي شيافزا ستميس كي يدگيچيپ قدر هر«

) داريمعن( مناسب و قيدق ييهاگزاره ميتنظ يبرا يبشر

 در كه آنجا تا ابدييم كاهش ستميس آن رفتار درباره

 يشكل به) يداريمعن( مناسبت و دقت ها،يدگيچيپ اوج

 از. شونديم مبدل يافتنيندست ييهايژگيو به متقابل

 داريمعن يهاگزاره گانهي يفاز يهاگزاره رونيا

 ،Zadeh، 1973; DIMITROV) »ود.ب خواهند

2002)  
پيچيده  هاي يستمسو  ها يدهپدبرابر اين اصل در 

از  توان ينمبراي شناخت و تحليل رفتار آن سيستم 

قطعي، دقيق و مرزبندي شده استفاده نمود  يها گزاره
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بشري در تحليل آن سيستم به تناسب  يها گزارهبلكه 

فازي، مبهم، نادقيق، و  ييها گزارهپيچيدگي آن سيستم 

مات و مشكك خواهد بود. اين اصل رويكردهاي 

پيچيده كه توسط  هاي يستمسه مشتركي را كه نظري

) مطرح شده بود 1901- 1972( 1كساني نظير برتالنفي

را با تفكر و منطق فازي كه خود لطفي زاده مبدع آن 

  .كند يماست؛ بيان 

از اين رو بود كه برخي از دانشمندان از ظرفيت 

در برخي  ها يچيدگيپمنطق و الگوواره فازي در تشريح 

نظير مسائل اجتماعي و مديريتي بهره بردند.  ها حوزه

 يفاز منطقبراي نمونه والديمير ديميتروف معتقد است 

برخورد با تحركات  تيدرك و در نها ل،يتحل ح،يبه تشر

 كرده وكمك  ياجتماع يها نظام يمتناقض و آشوب

ن افتراق و يدرك اعوجاج ب يكارا برا يچارچوب

) 1382 ،ميتروف(دي دهد يم ارائه يمشاركت اجتماع

 جهانبرخي ديگر نيز بر اين باور هستند كه منطق فازي 

پيچيده  يدنيا ياست كه بـا نـيـازهـا يبيني جديد

كنوني بسيار سازگارتر از منطق ارسطويي است. منطق 

ادعا دارد كه جهان را آنطور كه هست به تصويـر  يفاز

مبهمات و عدم قطعيات  يكنوني، دنيا ي. دنياكشد يم

 )1395 ،(موسوي و صادقيان است

پيچيده و براي  هاي يستمسبه فراخور بحث از 

تبيين دقيق اصل ناهمسازگاري شايسته بلكه بايسته 

                                           
1. Ludwig von Bertalanffy -  1901-1972 

ه پيچيد هاي يستمسبه نظريه پيچيدگي و  است كه قدري

  .و مفاهيم مرتبط با آن بپردازيم

  پيچيده يها ستميستاريخچه 
ه جهان بيني علمي با با آغاز رنسانس رفته رفت

خطي، قطعي و تحليلي شكل گرفت كه منجر  يها روش

اساس گرديد.  ها يفناوربه انقالب صنعتي و پيدايش 

در روش  ي،و جبر يستيمكان يو روش شناس نشيب نيا

. اند يدهنام زيآن بود كه آن را روش جزء نگر ن يليتحل

 ءيش كي يبود كه با شناخت اجزا نيبر ا دهيعق

 برد. يآن پ هاي يژگيوو  تيبه ماه توان يم

عصر جديد منجر به زايش انگاره  هاي يچيدگيپ

در حل مسائل نوين دنياي علم  ها روشناكارآمدي اين 

تحليلي جزء  يها روشو فناوري گرديد. اين انگاره 

را به  ها آننگر يا تقليل گرا را براي حل مسائلي كه 

(غفاري  .ددان يماصطالح پيچيده مي دانيم ناكارآمد 

كه  دارد يماين انگاره جديد بيان  )1392 ،نسب و ايمان

 هاي يستمسبراي اشراف بر عملكرد يك سيستم مانند 

اجتماعي يا زيست بوم، اشراف شناختي بر اجزاء آن، 

 ييها گزارهتبيين رابطه خطي بين اجزاء و رسيدن به 

قطعي در اين خصوص اگرچه الزم اما كافي نيست و 

يستم به عنوان يك كل داراي اجزاء نيز بايد خود س

  مورد مطالعه و تحليل قرار گيرد.

گسترش و توسعه اين انگاره رفته رفته باعث شد 

ه ظهور كرد 1970در دهه  يدگيچيپ ديعلم جدتا 

به  1990ر دهه د) و 1392 ،(غفاري نسب و ايمان
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 ,manson) د.يمسلط در آ يلمع كرديصورت رو

 يها شكلباعث گسترش  ديعلم جد نيا (2001

 يشد كه به بررس يخطريغ ياضير يها مدلاز  يديجد

 ،(غفاري نسب و ايمان. پرداخت يم دهيچيپ هاي يدهپد

و فراتر  يعلم شهياند يمبان رييهدف آن تغ. )1392

از  يكي يرتالنفببود.  يگرا و خط ليتقل شهيرفتن از اند

 دهيچيپ هاي يستمسمبحث  انگذاريو بن ياصل يها چهره

 ييخود را چشم انداز گرا يمعرفت شناس دگاهيد اوبود. 

 تواند ينم يگونه شناخت چيه يو يبه نظر رايز ؛نامد يم

از  يبخش تواند يمبلكه تنها  د،يرا درك نما تيهمه واقع

مناسب  شبيكما يها مدلرا در چارچوب  تيواقع

اين نظريه  )1392 ،غفاري نسب و ايمان( بازتاب دهد.

جزء  يها روشتا روش كل نگر را جايگزين  كوشد يم

زباني را براي درك است نگر نمايد. روشي كه قادر 

 متقابل علوم مختلف و گفتمان آن دو ايجاد نمايد.

بر آن است كه هر  افتيره نيا) 10: 1395 ،شعبانعلي(

گرفته تا  يتيچند مل يها شركتاز  دهيچيپ ستميگونه س

 يانسان يتا اگاه يباران يها جنگلمانند  هايي يستماكوس

و در اين را چنان  (manson، 2001) ودهنم نييرا تب

 اند يدهرسپيش رفت كه برخي سوك مندانه به اين باور 

كه نگرشي كه غيرمنطبق بر نظريه پيچيدگي بخواهد 

براي شناخت موضوعات اقدام نمايد نخواهد توانست 

 ،درك و بهره درستي از حقيقت داشته باشد (شعبانعلي

پيچيدگي  هاي يشهر توان يم) از نظر تاريخي 32: 1395

 ،مورنكرد (را در منطق ديالكتيك هگلي جستجو 

در دنياي علوم تجربي نيز مفاهيمي چون  )40: 1379

ذره اوليه در فيزيك خرد و پيچيده شدن روابط مربوط 

آغازي بر  توان يمبه زمان و مكان در فيزيك كالن را 

به ظاهر ساده  هاي يدهپدپيچيده سازي مفاهيم و 

 ستزي ي،ميش ،كيزيف) 40: 1379 ،دانست. (مورن

 اطالعات هينظر اجتماعي، ، علومآشوب هينظري، شناس

كه به  اند بوده ييرهايمس ترين يجرامصنوعي  هوش و

. اند شده يمنته دهيچيپ هاي يستمسو  يدگيچيدانش پ

  )30: 1395 ،(شعبانعلي

  پيچيده يها ستميستعريف 
 تر يجرابه مراتب  يدر واژگان معمول يدگيچيپ يدها

. پيچيدگي در برابر سادگي را در بود ياز واژگان علم

اما پيچيدگي  كنند يمهمه درك  يباًتقرمحاورات متداول 

بسيار زياد از  هاي يتكمبه عنوان يك نظريه، به مطالعه 

بسيار زياد  يها تداخلو  ها كنشبرهم اجزاء يك كل و 

. البته اين تمام ماجرا نيست چرا كه با پردازد يم ها آن

و  ها يينتعو  ها يقين، علم پيچيدگي ها يتكممطالعه اين 

و  ها ينتع، عدم ها يقينيساده سابق را به بي  يها معلوم

كه نه تنها ناشي از  نمايد يمالحق تبديل  يها نامعلوم

درك و اشراف شناختي انسان كه ناشي  هاي يتمحدود

 ،. (ن.ك: مورنباشد يمپيچيده يك سيستم  از ويژگي

) با اين وجود بايد دانست كه قضاوت 40 - 41: 1379

 كما در خصوص پيچيدگي يك سيستم ناظر به ي

ساده و پيچيده نيست بلكه ناظر به  يتيدو وضع تيكم

كميتي مشكك است كه به فراخور برخورداري يك 
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در پيچيدگي داراي مراتب  مؤثرسيستم از عناصر 

پيچيده،  هاي يدهپد). در 25: 1395 ،. (شعبانعليباشد يم

ما از رسيدن به يك قانون و يك ضابطه و يك نظم 

: 1379 ،(مورنمطلق حاكم بر سسيتم ناتوان هستيم. 

 تواند يمبروز تناقض  با مدل ساده آن، استدالل در) 76

كه از  يهنگام ده،يچيپباشد اما در نگرش خطا  نشانه

نه به  نيا رسيم يم ها تناقضبه  يقالنع -يتجرب يها راه

از  قيعم اي يهالبه  دنيرس ياشتباه بلكه به معنا يمعنا

آن  توانيم ينمبودن،  قيعم ليبه دل يقاًدق هاست ك تيواقع

بنابر اين  )76: 1379 ،(مورن .ميكن انيب منطقمانرا در 

گرچه پيچيدگي نوعي كمال در ادراك آدمي ايجاد 

اما اين كمال چيزي جز درك عدم كمال و  نمايد يم

ما در تحليل يك سيستم پيچيده  يها گزارهنقصان 

  نيست.

بر اين باور هستند  1گولدن فلد گلينبرخي نظير 

و بحث  تيكه عل شود يمشروع  ييجااز  يدگيچيپكه 

داده است،  يح آنچه رويشردر ترابطه علت و معلول، 

 در اينجا (EDITORIAL 2009) .ماند يمناتوان 

                                           
 دانشگاه كيزيف دپارتمان استاد كدان،يزيف گلدنفلد گلين. 1 
 يشناس ستياخترز مؤسسه مسئول و نيشمپ اربانا در ينويليا

 بعالوه گلدنفلد. باشد يم يجهان يشناس ستيز هدف با ناسا
 يشناس ستيز موسسه در يدگيچيپ ستيز گروه مسئول
 او، يها كتاب از. است ينويليا دانشگاه در ووز كارل يژنوم
 Phase :يسيانگل به) نام به يآمار كيزيف نهيزم در يكتاب

Transitions and Renormalization Group) 
 (دانشنامه آزاد ويكي پديا) .باشد يم

 توانيم ينمما به عنوان ناظر،  اماوجود دارد  يلّع رابطه

 كي، دهد يم يآنچه رو يخود برا يليتحل يبا قوا

. ميواضح و منحصر به فرد را مشخص كن ،يعلت قطع

و فهرست  ميموجود را هم بدان يها علت يهكلاگر  يحت

از آنها، ناتوان  كيو برآورد سهم هر  نييدر تع م،يكن

به ما كمك  دهيچيپ هاي يستمس شناخت بود. ميخواه

 نيب يو فاصله ظاهر ها تفاوتكه  ميبهتر درك كن كند يم

 ،يشناس ستيز ك،يزيمختلف علوم اعم از ف يها شاخه

و  كيناميترمود خ،يتار ،يجامعه شناس ،يروانشناس

 يصرفاً از درك ناقص ما و البته متدولوژ ،يتكنولوژ

 گيرد يم شهير انجه ريما در درك و تفس ريچند قرن اخ

از ما، از موضوعات  يعلوم بر خالف درك برخ نيو ا

  )24: 1395 ،(شعبانعلي .كنند ينمصحبت  يمتفاوت

 نيا يو علوم اجتماع يعلوم انسان يچيدهناپ نشيب

سو و  كيدر  ياقتصاد تيواقع كنند يماست كه فكر 

 رهيو غ يشناخت تيجمع تيواقع اي يروانشناخت تيواقع

 نيا كنند يمقرار دارند. و تصور  گريد ييدر سو

و فراموش  اند يتواقعدانشگاهها  برساخته يها مقوله

و  ازهاين ،ياقتصاد تيعمثال در واق يكه برا كنند يم

از  يوجود دارد. در پس پول، جهان كامل ها يلم

در  ينهفته است. حت يانسان يو روانشناس ها هوس

 توان يمكلمه،  قيدق يدر معنا ياقتصاد هاي يدهپد

به اصطالح وحشت  هاي يدهپدو  يتيجمع هاي يدهپد

در وال  يرا مشاهده كرد، همانگونه كه به تازگ يزدگ

 ي. بعد اقتصادميشاهد بود گريد ياهاو ج تياستر
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را  يتيواقع چيه توان ينمرا در بر دارد و  گريد يبعدها

 يداز چندبع يآگاه درك كرد. يبه صورت تك بعد

 نشيكه هر ب كند يم تيهدا شهياند نيما را به ا نبود

 يا شدهو قطعه قطعه  يا رشتهتك  نشيهر ب ،يتك بعد

داد؛  ونديپ گريد يرا با بعدها نشيب نيا دياست. با ريفق

 توان يمكه  آورد يمباور سربر  نيجا ا نيو از هم

جهان  نيكه ا يهنگام گرفت. يكيرا با كمال  يدگيچيپ

كه  رفتيپذ ديبا ستيما سازگار ن يمنطق ستميبا س

از امر واقع  يبخش طاست و فق يما ناكاف يمنطق ستميس

از آن است كه  تر يغن. جهان به مراتب يابد يمرا در 

 نيمغز ما بتوانند آن را درك كنند، حال ا يساختارها

 ،(مورن باشند. شرفتهيساختارها هر چقدر هم كه پ

. ميريا در نظر گر يعشق و دوست) 77 - 78: 1379

 شان هستهرا به وضوح در  يعشق و دوست توان يم

 زيدوستانه ن يها عشقعاشقانه و  يبازشناخت، اما دوست

عشق و  انيم ييزشهايو آم ها يانجيموجود دارد. پس 

. هرگز ستيموجود ن يوجود دارد و مرز روشن يدوست

مرزها  يهپامهم را بر  يزهايدر صدد آن بود كه چ دينبا

. پس اند درهمكرد. مرزها همواره مبهم و  نييو تب فيتعر

اغلب مستلزم  نييتب نيهسته بود و ا فيتعر يدر پ ديبا

 توانم يم )80: 1379 ،(مورن كالن است. يها مفهوم

به كمال را  ليمعنا م كيبه  يدگيچيبه پ ليكه م ميبگو

هم  زهايچ همهكه  ميدان يدر خود دارد، چون م زين

 يدگاهي. اما از داند يچندبعد زهايچ همهو  اند بسته

 يكه از ب فهماند يمبه ما  يدگيچياز پ يآگاه گر،يد

دانش  كي توانيم ينمو هرگز  ستين يزيهرگز گر ينيقي

در  »است قتحقينا تيتمام: «ميو كمال داشته باش امتم

 ،(مورن است. يدگيچياز اجزاء پ يكي يدگيهم تن

گفتم  ينظم يدر مورد نظم و ب آنچه) 76 -  77: 1379

عنصرها درك كرد.  يچيدهپ يدر قالب همبستگ توان يم

را  يگريد يكي: گرنديكديدشمن  ينظم ينظم و ب

 نيموردها، ا ياما در همان حال در برخ ،كند يمحذف 

 يدگيچيو سازمان و پ كنند يم يهمكار گريكديدو با 

 .آورند يمرا به وجود 

 نيرو وضوح، نظم و تع چيبه ه دهيچيپ يشهاند

و آگاه  داند ينم يرا كاف نهاي. اما اكند ينمرا رد  ييگرا

كنش را برنامه  ايكشف، شناخت  توان ينماست كه 

جا دارد كه  يآغاز كنش نقطهدر  يدگيچيپ كرد. يزير

معتقدم كه  اًقي. من عمكند يماست و كمتر مثله  تر يغن

كمتر مثله  زيرا ن ها انسانمثله كند،  تر كم شهيهر چه اند

 هاي ينشبآورد كه  اديرا به  هايي يبآس دي. باكند يم

به  زين يبلكه در زندگ يساده گر نه تنها در جهان فكر

 يجهنتانسان  ونهايليم يها رنجاز  ياري. بساند آوردهبار 

 است. يقطعه قطعه شده و تك بعد يشهاند ياثرها

  )91 -  92: 1379 ،(مورن

وجود، ما همواره در حال ساده كردن  نيا با

خود  يرا برا ها يستمستا  م،يدست هست نياز ا يمعادالت

و كج و معوج  دهيچيپ يخطها مرتباً. ما ميساز يدنيفهم

 يساده با معادالت يرا به خطوط يصورتبند رقابليو غ

ترفند آنچه را كه  نيو با ا ،كنيم يم ليشسته و رفته تبد
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. سازيم يم يخود شناختن يبرا بغرنج و نامفهوم است،

باال به دست  معموالً هاي يبتقر نيكه ما با ا يمعادالت

را برآورده  مان ساده يازهايكه ن يتا حدود ،آوريم يم

 يتا حدود توان يم ها آنكند، كارآمد هستند. با 

هم  نيكرد، و هم ينيب شيرا پ ها يستمس يندهآ يرفتارها

 نيقوان"را  بهايتقر ني. ما اسازد يمآنها را معتبر 

  )82 -  83: 1396 ،(وكيلي .ناميم يم "عتيطب

  پيچيده يها ستميس يها يژگيو
پيچيده را در دو بعد ساختاري  هاي يستمس هاي يژگيو

  .اند دادهورد بررسي و تحليل قرار و رفتاري م

  پيچيده يها ستميسساختاري  يها يژگيو
دارا بودن تعداد اجزاء و عناصر متعدد و تعامل 

از  توان يمگسترده آن عناصر و اجزاء با يكديگر را 

ساختاري يك سيستم پيچيده  هاي يژگيو ينتر مهم

) و به طور طبيعي 27: 1395 ،دانست. (شعبانعلي

آن  نيبط م روابكتعداد و ترا ،ه تعداد عناصرك يستميس

ه ك يستميس. است تر يچيدهپشتر باشد، يب عناصر

را در خود انباشـته باشـد، و عناصـر  يادياطالعات ز

 يرهايبا متغ يهم داشته باشد، رفتار ياديز طو رواب

) در يك 81: 1396 ،(وكيليار خواهد داشت. يسب

به  صرفاً، بين اجزاء و عناصر تعاملسيستم پيچيده 

هر  خطي، يرهزنجخطي نيست. چون  يرهزنجصورت 

الني باشد، قابل ارزيابي و تحليل است. چقدر هم كه طو

از جايي آغاز  معموالًپيچيده،  هاي يستمسپيچيدگي در 

تعامل، در هم گره  هاي يرهزنج كه اين شود يم

ديگر اثر  عنصرتنها از يك  عنصريك يعني . خورند يم

چند المان به صورت همزمان بر روي  بلكه پذيرد ينم

نيز، خود ممكن  عنصرهر  . همچنينگذارند يمآن اثر 

) عنصريك  (و نه صرفاً عناصراست بر روي تعدادي از 

اثرگذاري در بخشهاي متعددي  يرهزنج اشد.گذار ب يرتأث

. يعني اقدام، رفتار شود يماز سيستم به يك حلقه تبديل 

، پس از طي چند مرحله (يا چند عنصريا ويژگي يك 

د آن بر روي خو يتاًنهاميليارد مرحله)  ميليون يا چند

 - 28: 1395 ،. (شعبانعليگذارد يم يرتأثهم،  عنصر

و  دهيچيما، هر روز پ يزندگ يها جنبهاز  ياريبس) 27

به علت  ،يدگيچيپ نياز ا ي. بخششوند يم تر يچيدهپ

 ،. (شعبانعلياستيدن هاي يبازتعداد افراد در  شيافزا

1395 :19(  

  پيچيده يها ستميسرفتاري  يها يژگيو
سنجش  يبرا توانيم يمه ك يشواهدگر از يد يكي

م، نوع يده رارقستم مورد استفاده يس يك يدگيچيپ

ر يه رفتارش زكمثل انسان  يستميرفتار آن است. س

 يستميو س ده استيچيفراوان باشد، پ ييرهاير متغيتأث

 شيرها پياز متغ يمكه رفتارش مانند پرتابه با شمار ك

 ،(وكيلي .شود يم ير شــود، ســاده تلقيپذ ينيب

چارچوب دانشمندان هر رشته، بر حسب ) 81: 1396

 يرفتار هاي يژگيو بعضاًخود،  يها دغدغهو  يفكر

  .اند كرده شنهاديپ دهيچيپ هاي يستمس يرا برا يمتفاوت

 هاي يستمساز ميان مطالب مطرح شده در خصوص 

 هاي يستمسعمده ويژگي در  رسد يمپيچيده به نظر 
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ساختاري به آن  هاي يژگيوپيچيده همان است كه در 

رفتاري  هاي يژگيواشاره شد. اما در خصوص 

پيچيده، به فراخور هر حوزه دانشي و  هاي يستمس

بيان  توان يمخاص همان حوزه را  هايي يژگيومعرفتي 

رفتاري خاص هر حوزه نيز  هاي يژگيونمود. از ميان 

و  تر يفخفو شديدتر و برخي  تر يجد ها يژگيوبرخي 

  در آن سيستم قابل مشاهده هستند. تر يممال

ي، بازگشت سازمان ،ن عوامليب دهيچيپي همبستگ

 ديتأكيي، گرا تيغا ي،هيخودشب يي،ل گراك، هولوگرام

سلسله  يف، نكثرت نيوحدت در ع ي،بر امور ماورائ

ي، خودتعادل، يا پروانهر ثا ايباال  تيحساسي، مراتب

 تمركز بر رفتار نه ي،نگر هيچندسو، انشآا ن يها جاذبه

، ها يتموجود نيتمركز بر روابط ب، عتيقط عدمنتيجه، 

تمركز بر ظاهر و ، هينظرو مشاهده  نيب ييعدم جدا

 يب نينظم در ع، كوانتوم كيزيفي، فاز يها مدل، باطن

از  يبرخ) 1392 ،ي (سلحشوري و خنكدار طاسينظم

هستند كه به  دهيچيپ هاي يستمس هاي يژگيو ينتر مهم

در  تواند يمفراخور آن سيستم و به صورت كم و بيش 

پيچيده مشاهده گردد كه توصيف و  هاي يستمسرفتار 

  .طلبد يممجالي ديگر  ها آنتبيين هر يك از 

 هايي يژگيوبا توجه به  رسد يمبه طور كلي به نظر 

پيچيده ذكر شده است تعاريف و  هاي يستمسكه از 

براي  هايي يژگيوبيان  صرفاًارائه شده  يها تخصل

تعريفي  توان ينمو  هاست يستمسدرك بهتر پيچيدگي در 

جامع و مانع از پيچيدگي به نحوي كه بتواند پوششي 

كامل در تمام مصاديق پيچيدگي داشته باشد را ارائه 

 هاي يژگيونمود. پيچيدگي در هر حوزه بسته به 

. يابد يمخاص خود را شناخته شده آن حوزه تعريفي 

البته هسته اصلي اين مفهوم همان تعدد عناصر دخيل و 

در آن و متعدد و توبرتو بودن روابط ميان  مؤثر

  .هاست آن

  زبان قرآن به مثابه سيستم پيچيده
با امعان نظر به پيشينه نظري بيان شده در خصوص 

كه  ييها خصلتكه  نمايد يمنظريه پيچيدگي، چنين 

با  توان يمرا  گردد يمبراي يك سامانه پيچيده بيان 

درجات قابل پذيرشي منطبق بر حوزه مطالعات مرتبط 

با زبان قرآن دانست. تحليل موضوعات حوزه زبان 

وحي از نوع قرآني آن، عناصر و اجزاء دخيل در آن و 

تا حد قابل توجهي متعلق به نظام  ها آنروابط بين 

انطباق  تواند يمپيچيده است و اين نگره  هاي يستمس

موجود در اين حوزه  يها خصلترا با  يا مالحظهقابل 

از خود نشان دهد. بر اين باوريم كه مجموعه روابط 

موجود در حوزه مطالعات زبان قرآن از اين حوزه 

پيچيده ساخته است.  هاي يستمسسيستمي مشابه 

شواهد و روايت گر  آيد يماستشهادهايي كه در پي 

  از زبان قرآن در اثبات اين امر است. هايي يژگيو

 مؤثرمتعدد، پر رابطه و توبرتو بودن عناصر  - 1
  در فهم زبان قرآن:

نظير زبان  ييها حوزهگسترش دانش و مطالعات در 

شناسي و فلسفه زبان، گستردگي و فزوني عناصر متني 
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اي و روابط بينامتني در فهم زبان به معن مؤثروفرامتني 

عام آن را در پي داشته است. در اين ميان به نظر 

خاص قرآن به عنوان متن وحياني  هاي يژگيو رسد يم

شدن اين گستردگي  تر ياننمادر كنار اين عناصر باعث 

گرديده است. بخش عمده و قابل توجه اين عناصر و 

راهيابي نقش آنان به فهم زبان قرآن كه در گذر زمان به 

دوري  يوستهپدو عامل به هم  وجود آمده محصول

روزافزون مخاطبان از فضا و مكان نزول آن و 

بينشي و معرفتي بشر، دگرگونش زندگي  هاي يشرفتپ

اجتماعي و نظاير آن بوده است. برشماري و تبيين اين 

عناصر متعدد و تبيين و تشريح آن كم و بيش توسط 

نه پژوهندگان مورد التفات قرار گرفته است اما براي نمو

  به موارد زير اشاره نمود: توان يم

عناصر ادبي نظير واژه شناسي، صرف و نحو،  -1

عناصر تاريخي نظير شأن  -2 صنايع و بدايع ادبي.

 - 3 نزول، كيفيت نزول، فضاي گفتماني عصر نزول.

هماهنگ سازي فهم زبان قرآن با منظومه اعتقادي و 

تأثير علومي كه به نحو اجتناب  -4 ايدئولوژيك قرآن.

ناپذيري در مباحث دين پژوهي و به تبع آن فهم متون 

ديني مدخليت دارند مانند فلسفه، عرفان و حتي علوم 

. علم الحديث با تأكيد بر احاديث تفسيري - 5 1.تجربي

                                           
در فهم قرآن با مقاومت  ها دانشهر چند كه تأثير اين  .1

اما خود  گردد يمبسياري از جانب برخي متفكران مواجه 
همين تاثيرگذاري يا عدم آن باعث دامن زدن به بسياري از 

  آراء و پيچيدگي آن در فهم زبان قرآن شده است.

گسترش و پيچيدگي ذاتي موجود در موضوعاتي  -6

بان شناسي مباحث ز - 7. نظير ماهيت وحي، نزول قرآن

نظير ساختار شناسي و نشانه شناسي، نسخه شناسي 

قرآن) و روابط بينامتني و همچنين  يها قرائت(علم 

  مباحث نويني نظير هرمنوتيك فلسفي.

نيز به  ها آنكه هر يك از  ها آناين عناصر و نظاير 

مختص  مؤثرديگر در كنار عناصر  يا منظومهتنهايي در 

را در كنار هم تشكيل از ارتباطات  يا شبكه خود

؛ رفته رفته فهم زبان قرآن را به شبكه ارتباطي با اند داده

اجزاء متعدد تبديل نموده و منجر به زايش تدريجي 

پيچيده شده است. شبكه عصبي، توبرتو و  يا سامانه

پرارتباطي كه اين عناصر ايجاد نموده و در گذر زمان و 

 باشد يم به فراخور عوامل پرتعدادش در حال گسترش

 نمايد يم ييها خصلتفهم زبان قرآن را داراي ويژگي و 

آن را سيستم پيچيده ناميد. بي ترديد  توان يمكه 

در فهم زبان قرآن  مؤثرتوصيفات ارائه شده از عناصر 

در اين بخش همان ويژگي ساختاري بيان شده براي 

  بيان گرديد. تر يشپپيچيده است كه  هاي يستمس

روابط در فهم زبان قرآن از نگاه پيچيدگي و تعدد 

زبان شناساني نظير ايزوتسو نيز پنهان نمانده است. در 

مدل سازي و روش زبان شناسانه اين قرآن پژوه ژاپني 

شيوه ه اي از مواجهه با يك سامانه پيچيده را  توان يم

مشاهده نمود. گرچه چارچوبه مباحث مطرح شده 

مربوط به معناشناسي قرآن  يها حوزهتوسط ايزوتسو 

كه در مقايسه با گستردگي عناصر ذكر شده در  باشد يم
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؛ اما او به خوبي توانسته به گيرد يمحالتي كمينه قرار 

شبكه ارتباطيِ توبرتو و پيچيده واژگان پي برده و با 

تعريف عناصري مانند معناي اساسي، معناي نسبي و 

ژگاني با هسته معنايي، ميداني از معناشناسي وا

ارتباطات گسترده آن ايجاد و معناشناسي واژگان قرآن 

را در الگوواره هايي شبيه نظريه پيچيدگي فهم نمايد. او 

به خوبي عناصر فرامتني نظير جهان بيني و ارتباطات 

را در واژه شناسي قرآن  اي يلهقباجتماعي نظير زندگي 

شاره به . او با ابندد يمنقش داده و اين عناصر را به كار 

معناشناسي درزمان و زمان گذر از نقش عناصر بعد از 

. نمايد يمدر فهم معناي قرآن نيز سخن  مؤثرقرآني 

: كل كتاب خدا و انسان در 1361 ،(ن.ك: ايزوتسو

) او بر اين باور است كه 89-1قرآن به ويژه صص 

هستند  يا دهيچيپ يو فرهنگ ياجتماع يكلمات نمودها"

 افتي توان يكلمه هم نم كي يحت تيو در جهان واقع

 يآنچه معن لهيبه وس كامالًمجسم و ملموس آن  يكه معن

شود. همه كلمات  دهيپوش ه شده)دينامناميدم ( ياساس

 يرنگ ايبرجسته  يبه صورت شيبدون استثناء كما ب

در آن  فعالًكه  يطيمح يبرخاسته از ساخت فرهنگ

ص : 1361 زوتسو،يا( ."اند شده نيوجود دارند، رنگ

20(  

  :نسجام غيرخطي موجود در زبان قرآننظم و ا - 2
باور به كالم خدا بودن قرآن و دوري آن كتاب از 

سبب تالش باورمندان در  هر گونه نقص و اعوجاج

اثبات وجود نظم و انسجام در متن قرآن و نمايش 

شواهد آن گرديده است. از ديگر سو بسياري از 

يز با تأكيد بر برخي بي غيرباورمندان و مستشرقان ن

محتوايي و  ييها گسستمتني و زباني نظير  هاي ينظم

تكرارهاي قرآن، آن را خارج از نظم و انسجام متني 

كه پيامد آن درگرفتن مباحثي متعدد در  1اند دانسته

اثبات و انكار وجود نظم وانسجام در قرآن گرديده 

ته است. در اين بين گاهي نيز نظم سازي هايي خودساخ

و توجيهاتي غيرموجه يا كم موجه براي پوشش 

ظاهري در قرآن توسط باورمندان به نظم  يها گسست

قرآن بيان شده است. آن چه در بسياري از موارد در 

به روشني مشاهدت نمود  توان يمآراء هر دو گروه 

تلقي خطي بودن نظم قرآن و عدم التفات به وجود نظم 

. تلقي اين است كه نظم باشد يمدر آن كتاب  2غيرخطي

موجود در قرآن از نوع ممتد خطي و وابسته تام به 

و تأخرها، بافت و سياق آن است و هرگونه  ها تقدم

آسيب به اين عوامل مخلّ انسجام متني قرآن خواهد 

) در حقيقت انگاره 1394 ،بود. (قرائي سلطان آبادي

ن به دنبال يافتن انسجام در پيوستار مت صرفاًنظم خطي 

. باشد يمبا تأكيد بر چگونگي پياپي آمدن و سياق كالم 
                                           

از نظرات مستشرقان در اين  ييها نمونهبراي آشنايي با  - 1
: يقرآن و گذر از نظم خط"خصوص نگاه كنيد به جستار 

  1385. قيطوري عامر."يزبانشناخت يبررس يك

موارد نظم فراخطي به نظم حلقوي تعبير شده  يا پارهدر  .2
از  يا نمونه صرفاًحلقوي را بايد نظم  رسد يماست. به نظر 

  نظم فراخطي قرآن دانست نه مترادف آن.
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در ديگر سو برخي بر اين باور هستند كه اگر قرآن كالم 

از  صرفاًخداست، تالش براي يافتن نظم و انسجامي 

انساني آن  يها مدلمتني موجود در  يها انسجامنوع 

د در رابطه يبا قرآني يها گزارهتالشي نامطلوب است. 

ه خود را در زبان كدر نظر آورده شوند  يبا خداوند

 يانيالمش آغاز و پاك هك(انساني)  اي يندهگوهمچون 

چون بشر سخن ) الزاماً(. خالق سازد ينمار كدارد، آش

 يو ب ير خطيغ يمتن به منزلة را بايد. قرآن گويد ينم

ق در يخود را از طر يت الهيه ماهكگرفت زمان در نظر 

و گذر از زبانِ  يانكـ م يزمان ستن مداوم بافتكهم ش

) خدايي كه 1385 ،(قيطوري سازد يمار كآش يخط

قرآن را براي هدايت انسان نازل نموده قرار نيست 

خودش را درچارچوب هاي نظم مأنوس و متعارف 

به  تواند يمشناخته شده متني انساني محدود نمايد. او 

از  تر متفاوتاسبابي حكيمانه، از نظمي فراتر و يا 

خطي متعارف بشري بهره گرفته كه وجود  يها نظم

ظاهري خطي  هاي ينظمچنين نظمي در عين برخي بي 

حلقوي نيز  يها نظمجلوه گر شود. در اين ميان از 

) 1394 ،قرائي سلطان آبادي( سخن گفته شده است.

و  ها ينظموجود اين نظم غيرخطي در عين برخي بي 

را ايچاد خطي، نظم در كنار بي نظمي  يها گسست

 هاي يستمساست كه براي  هايي يژگيونموده كه خود از 

فهم زبان  توان يمپيچيده بيان گرديده است. با اين بيان 

متعارف شناخته شده  يها نظمقرآن را نه در چارچوبه 

ساده بلكه آن را در فضاي  هاي يستمسمتعلق به 

پيچيده بازخوانش نمود. به نظر  هاي يستمسگفتماني 

تفسير قرآن به قرآن نيز بهره گيري از  رسد يم

  .1همين خصلت باشد هاي يتظرف

  كل گرايي و زبان قرآن: - 3
پيچيده داشتن  هاي يستمس هاي يژگيويكي از 

ويژگي كل گرا در برابر نگرش جزء نگر است. كل 

گرايي رهيافتي است كه فهم و شناخت ودرك يك 

و بر  نددا يمسيستم را امري فراتر از شناخت اجزاء آن 

فقط از خالل  ها يستمساين باور است كه شناخت 

و  ها خصلت. آيد ينمبه دست  ها آنشناخت اجزاء 

و رفتارهاي  ها خصلتجمع جبري  لزوماًرفتارهاي كل 

اجزاء آن نيست. بلكه كل سيستم به عنوان يك واحد 

با تشخصي مستقل نيز بايد مورد مطالعه و تحليل 

  قرارگيرد.

متن، داراي عبارات و معاني و  قرآن همانند يك

. به دهد يممفاهيمي است كه اجزاء آن متن را تشكيل 

كه قرآن با وجود اين كه يك متن منسجم  رسد يمنظر 

تشكيل شده از اجزاء متني خود است اما در مقام يك 

، فراتر و داراي تشخصي مستقل از تر يشبكل نيز چيزي 

و مفاهيم مجموع اجزاء خود است. قرآن فقط معاني 

الفاظ و امور متني نيست بلكه بنابر آن چه كه خود 

است كه بايد عالوه بر جمع  هايي يژگيوداراي  گويد يم

                                           
براي مطالعه بيشتر در خصوص نظم غيرخطي قرآن نگاه  .1

 طيفراخ اي يا شبكهم طفهم قرآن در پرتو نكنيد به جستار 
  نوشته احمد قرائي سلطان آبادي آن
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جبري اجزاء متني و فرامتني آن، برايش هويتي مستقل 

از مجموع اجزاء خود است  تر متفاوت هايي يژگيوبا 

قائل شد و در تحليل زبان آن نيز پيوسته به اين مهم نيز 

تفات نمود. قرآن در فقرات قابل توجهي، به ال

 يها خصلتخود پرداخته و در خصوص  هاي يژگيو

  .گويد يمخود سخن 

نور و « قرآن در آيات زير خود را به صفاتي مانند:

م و كم برْهانٌ منْ ربِّكها النَّاس قَد جاءيا أَي»: برهان

قت يمردم، در حق يا) 174(نساء/ ناًيم نُوراً مبِيكأَنْزَلْنا إِلَ

آمده است، و  يشما از جانب پروردگارتان برهان يبرا

 م.يا فرو فرستاده كتابنا يشما نور يما به سو

 يبرا) 3(لقمان/ نَيورحمةً للْمحسن يهد :»هدايت«

 :»رحمت، شفاء« است، ياران رهنمود و رحمتكويكن

د يزِينَ ولَا يهو شفَاء ورحمةٌ للْمؤْمنونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما 

مايالظَّالاريو ما آنچه را برا) 82(اسراء/ نَ إِلَّا خَس 

 كنيم يمه درمان و رحمت است از قرآن نازل يمؤمنان ما

 أَوعجِبتُم :»ذكر« .افزايد ينمان يستمگران را جز ز يول

اءكأَنْ جذ بِّكمنْ رلَكرٌ مع لٍ يمجنْ ركمم يلركنْذم 

از خودتان،  يه بر مردكد يردكا تعجب يآ) 69(اعراف/

شما آمده تا شما را  ياز جانب پروردگارتان برا يپند

. اين تأكيد بر نمايد يمو نظاير آن توصيف  هشدار دهد؟

اوصاف متعدد خود (كه تعداد آن بسيار فراتر از 

است كه بيان گرديد) به عنوان يك كلّ  ييها مثال

 توان يممستقل را  هايي يژگيومتشخص داراي 

از قرآن ناميد كه اين كتاب را به سمت و  اي يژگيو

نموده و ما را به رهيافت  تر يكنزدسوي نگرش كل گرا 

  .نمايد يم تر يكنزدپيچيدگي در فهم زبان قرآن 

ش تأثيرات ناشي از عدم اشراف و احاطه دان - 4
  بشر به سطوح معرفتي باالي قرآن:

نظريه پيچيدگي بر پايه اين واقعيت اجتناب ناپذير 

بنيان شد كه بشر داراي احاطه و اشراف كامل معرفتي و 

هستي نبوده  هاي يستمسو  ها يدهپددانشي در خصوص 

و آن چه كه در گذر تاريخ تاكنون توانسته به عنوان 

حصول نوعي دستاوردهاي علمي بر آن ظفر يابد م

كه با  باشد يم ها يدهپدنگرش ساده و جزء نگر به 

بيشتر دانش، اين حقايق چندان هم ساده،  هاي يشرفتپ

 يناًعمرزبندي شده و دقيق به نظر نيامدند. اين واقعيت 

در خصوص قرآن قابل همانند يابي است. عدم اشراف 

و احاطه علمي و معرفتي بشر بر خاستگاه و منشاء 

زمانِ قرآن، بدون ترديد نقش - خارج از فضاماورائي و 

اساسي را در پيچيده شدن فهم زبان قرآن ايفاء 

 يها گزاره. اين واقعيت به ويژه در فقراتي از نمايد يم

الهياتي و يا معادي  هاي يريگقرآني كه داراي اوج 

هستند بهتر قابل درك است. البته در برخي فقرات نيز 

از طرفي نيز  1رده است.خود قرآن نيز به آن تصريح ك

                                           
البته قرآن، خود نيز در فقراتي متعدد به اين حقيقت اشاره  .1

داشته است كه دانش و معرفت بشري محدود و غير مسلط 
. به عناون نمونه در باشد يمبر خاستگاه ماورائي قرآن 

 الرُّوح قُلِعنِ الرُّوحِ  كسأَلُونَيو: دارد يمخصوص روح بيان 
و در ) 85لًا (إسراء/يقَل إِلَّا الْعلْمِ نَم تُميأُوت وما يربِّ أَمرِ منْ
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برابر بسياري از آيات قرآن اين كتاب از جانب خداوند 

به دست بشر  2و با فرآيند وحي 1متعال به نحو نزول

رسيده است. تمامي اين عناصر يعني نزول و كيفيت آن، 

وحي و حتي مباحث خداشناسي و كيفيت سخن گفتن 

خدا از مباحثي است كه بشر را به دليل 

به حريم آن راهي نيست. اين مسأله  هايش يتمحدود

عاملي مختص قرآن است كه باعث پيچيده شدن فهم 

دقيق و  يها گزارهزبان قرآن گشته و ما را در بيان 

كه اين  سازد يمشفاف در خصوص آن به شدت ناتوان 

پيچيده مورد مطالعه  هاي يستمسدر  توان يمعامل را 

  قرار داد.

  ابهام علّي: - 5
 هاي يستمسرفتاري  هاي يژگيوعلّي يكي از ابهام 

به  ها يدهپدپيچيده علّت  هاي يستمسپيچيده است. در 

. ابهام باشد ينموضوح و روشني و دقيق قابل درك 

علّي از فقدان نظام عليت به طور كلي يا در خصوص 

                                                         
] فرمان سنخروح از [«پرسند، بگو:  يباره روح از تو م

داده نشده  كيپروردگار من است، و به شما از دانش جز اند
 »است.

 م تَعقلُونَكا لَعلَّيإِنَّا أَنْزَلْنَاه قُرْآنًا عرَبِبراي نمونه:  .1
ه كم، باشد يردكنازل  يعرب يما آن را قرآن) 2(يوسف/

  د.يشينديب
هِم يمّةٍ قَد خَلَت منْ قَبلها أُمم لتَتْلُو علَأُ يف كأَرسلْنَا كلذك .2
يالَّذ حيان امتين گونه تو را در ميبد) 30(رعد/ يكنَا إِلَيأَو 
م تا يروزگار به سر بردند، فرستاد ييها امتش از آن، يه پك

  ،يم بر آنان بخوانيردك يو وحآنچه را به ت

. ابهام علّي از شرايطي كند ينمخاص سخن  اي يدهپد

در  مؤثرناصر متعدد كه به دليل وجود ع كند يمسخن 

و  ها آنظهور و بروز يك پديده و توبرتويي روابط 

ناتواني دانش بشري در اشراف و تحليل آن، علت رفتار 

به صورت روشن و شفاف درك  اي يدهپدسيستم يا 

كه در موضوع زبان  رسد يم. چنين به نظر گردد ينم

صدور و  هاي يشهرقرآن با چنين مسأله اي در فهم 

. پر واضح است كه آيات 3ات مواجه هستيمپيدايش آي

قرآن به فراخور اتفاقات و رويدادهاي عصر نزول 

توسط پيامبر اسالم (ص) بر مخاطبان عرضه شده است. 

شناسايي اين رويدادها و فضا و زمان و مكان نزول را 

نه به عنوان علت به معناي فلسفي آن، كه به عنوان 

شي بي بديل در فهم قرائني از منشأيت نزول آيات كه نق

محسوب نمود. از اين  توان يم نمايد يمزبان قرآن ايفاء 

موارد به شأن يا سبب نزول ياد شده است. در بسياري 

قرآني در يافتن شأن و يا سبب نزول  يها گزارهاز 

آيات دچار فقدان سند معتبر يا دچار ابهام و عدم 

. در حقيقت فضا و زمان باشيم يمتكافوي ادلّه و أسناد 

                                           
تذكر اين نكته را ضروري مي دانيم كه وقتي در خصوص  .3

موضوع زبان قرآن از ابهام علّي سخن مي گوييم منظورمان 
نظام عليت به معناي فلسفي آن كه علّت تامه و يا علل اربعه 

. كما اين كه در باشد ينم، گيرد يمو نظاير آن را در بر 
 هاي يدهپدپيچيده نظير زيست بوم،  هاي يدهپدبسياري از 

جامعه شناختي و نظاير آن نيز چنين چيزي صادق است. اين 
گونه موارد را در حوزه فلسفي آن مي توان در نقش معدات 

  دانست.
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يا به  كند يمنزول كه نوعي منشأيت آن را حكايت 

دست ما نرسيده و يا اگر هم رسيده با قواعد و ضوابط 

  چندان قابل استناد باشد. تواند ينمروائي و تاريخي 

از اين رو در اين خصوص ما دچار حالتي شبيه به 

 پيچيده هستيم. در حقيقت هاي يدهپدابهام علّي در 

همان طور كه علت و منشاء زايش يك پديده پيچيده، 

مبهم و تار است؛ منشاء زايش و پيدايش يك گزاره يا 

قرآني نيز دچار اين ابهام  يها گزارهاز  يا مجموعه

ما را به  تواند يمهستند. اين خود از شواهدي است كه 

پيچيدگي فهم زبان قرآن رهنمون گشته و زبان قرآن را 

  يك سيستم پيچيده مطرح نمايد. در چارچوبه هاي

كه در باال براي تبيين زبان قرآن به  هايي يژگيو

عنوان يك پديده پيچيده بيان شد ما را به اين رهيافت 

كه در مواجهه با زبان قرآن از اتحاذ  گردد يمرهنمون 

موضعي خطي، ساده و قطعي به تحليلي فراخطي، 

نهيم. پيچيده گام  هاي يستمسغيرخطي و متناسب با 

مطابق اين رهيافت مواجهه ما با إحصاء تمامي عناصر 

در فهم زبان قرآن و توجه به تمامي  مؤثرشناخته شده 

صورت خواهد گرفت. همان طور كه  ها آنروابط ميان 

برآن تأكيد گرديد بجز ويژگي ساختاري يك  تر يشپ

سيستم پيچيده كه داشتن اجزاء و روابط پرتعدد ميان 

 تواند يميك سيستم پيچيده  هاي يژگيوساير  هاست آن

به فراخور هر سيستم متفاوت باشد. از اين رو منظور ما 

انطباق دقيق زبان قرآن با  لزوماًاز پيچيدگي در قرآن 

مشهور و شناخته شده يك سيستم پيچيده  هاي يژگيو

نيست. بلكه قرآن به تنهايي به عنوان يك پديده وحياني 

 يها مشابهتت كه برخوردار اس ييها خصلتاز 

  .دهد يمپيچده از خود بروز  هاي يستمسبسياري با 

به اين دليل است كه ما گاهي قرآن را سيستمي 

تا متوجه اختصاصات قرآن نيز  ناميم يمشبه پيچيده نيز 

 يها شباهتباشيم. غايت كالم در اين فقره اين كه 

 گردد يمموجود ميان يك سيستم پيچيده و قرآن باعث 

كه بتوان نوعي الگوگيري در نحوه مواجهه ما با پديده 

وحياني قرآن بوجود آورد. ما در خصوص زبان قرآن 

همانند يك سيستم پيچيده از رسيدن به يك قانون و 

ضابطه دقيق، شامل و قطعي در بسياري موارد عاجز 

هستيم. آيا زبان قرآن حيرت افزا است يا فيصله بخش؟ 

گرا و غيرشناختاري است يا  آيا زبان قرآن كاركرد

معرفت بخش است و شناختاري؟ آيا قرآن را فقط بايد 

در بستر تاريخي آن فهميد يا عناصر فراتاريخي نيز در 

است؟ در تمامي اين مباحث كه مباحثي  مؤثرفهم آن 

ما به داليلي نظير  باشد يماساسي در حوزه زبان قرآن 

ئي قرآن و عدم اشراف و احاطه علمي به منشاء ماورا

نيز تعدد عناصر تأثيرگذار در قضاوت ما و نيز 

دقيق  يا ضابطهگستردگي روابط ميان آن عناصر از بيان 

 و مواردي از اين دست ناتوان هستيم.

اين نكته نيز شايان ذكر است كه وقتي سخن از 

به نوعي نحوه و كيفيت  كنيم يمپيچيدگي در زبان قرآن 

ن يك سيستم غيرساده مواجهه خود را با آن به عنوا

مغاير با  توان ينمو اين موضوع را  يما نمودهمشخص 
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آياتي كه داللت بر ساده سازي (يسرنا) زبان قرآن 

دانست. چرا كه همان طور كه زبان قرآن در  نمايند يم

ساده  1برخي آيات به ويژه در ترجيع بند سوره قمر

تلقي گشته اما در بسياري از آيات ديگر دعوت به 

توسط بشر دانسته  3نموده و غيرقابل همتاسازي 2برتد

شده است. پس سخن از سادگي و پيچيدگي در اين 

نوشتار ناظر به غامض يا قابل فهم بودن يا نبودن آن 

نيست بلكه به نوعي مسير و رويكرد مواجهه ما در 

. قرآن به مثابه نمايد يمتحليل زبان قرآن را ترسيم 

هم بودن يا غامض بودن آن سيستم پيچيده به معني ناف

در  مؤثرنيست. بلكه توبرتويي و پر رابطه بودن عناصر 

فهم، آن را نيازمند تدبر در روابط آن نموده و قطعي 

آن به معناي مسدود نبودن مسير تالش  يها گزارهنبودن 

عميق آن است. اين كه  هاي يهالمستمر ما براي فهم 

بودن (يسرنا) قرآن محتواي پيام خود را در عين ساده 

 داند يمبراي صاحبان خرد و انديشه و تعقل  ييها نشانه

                                           
، 32، 22، 17لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر (قمر/  .1

 ايپس آ م،يردپند گرفتن آسان ك يما قرآن را برا ناًيقيو ) 40
  هست؟ يا رندهيپند گ

) آيا 24، محمد/82نساء/القرآن (مانند آيه: أفال يتدبرون  .2
  درباره قرآن نمي انديشند؟

أْتُوا يأَنْ  يقُلْ لَئنِ اجتَمعت الْإِنْس والْجِنُّ علَمانند آيه:  .3
 رًايبعضُهم لبعضٍ ظَهِانَ كأْتُونَ بِمثْله ولَو يبِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لَا 

ن قرآن را ير ايند تا نظيبگو اگر انس و جن گرد آ) 88إسراء/
از آنها  ياورند مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخيب

  .گر] باشندي[د يبان برخيپشت

حاكي از اين باشد كه سادگي منافاتي با  تواند يمنيز 

  نيازمندي به تدبر و انديشه براي كشف معنا ندارد.

تبيين اصل ناهمسازگاري در الگوواره فازي در 
  زبان قرآن

تحليل و درك زبان متون وحياني به ويژه در 

دوران معاصر، از موضوعات مهم مورد بحث و چالش 

دانشي نظير زبان شناسي، اديان، فلسفه زبان  يها حوزه

ارائه  يها انگارهو نظاير آن بوده است. بيشينه و پيشينه 

شده در موضوعات و مسائل مرتبط با اين حوزه، 

ساده  ييها گزارهر بيان نمايانگر كوشش انديشمندان د

  (غيرپيچيده)، قطعي و دقيق است.

رهيافت فازي و اصل ناهمسازگاري چارچوبه 

نويني را در اين حوزه معرفتي، فرا راه پژوهشگران قرار 

پيچيده و زبان قرآن  هاي يستمس. برابر آن چه از دهد يم

آن دو بيان شد، قرآن يك  يها خصلتو همساني 

قرآن متني وحياني متن . شود يمدانسته  دهيچيپ ستميس

در ه زباني و معنايي است ك هاي يچيدگيپسرشار از 

زماني مشخص و در بستر فرهنگي ـ تاريخي خاصي 

). 1388 ،نامور مطلق ،پاكت چي ،مطيعاست (نازل شده 

رهاورد كلي اصل ناهمسازگاري در فازي شناسي در 

يدگي كه به تناسب پيچ گردد يماين فقره اين گونه تبيين 

دقيق و معنا  يها گزارهزبان قرآن، توانايي ما در بيان 

. هر چه بيشتر تالش گردد يمدار در خصوص آن كاسته 

كنيم كه با دقت باالتري زبان قرآن را تحليل كنيم به 

 يمانها گزارهو  ها قضاوتدقت و قطعيت كمتري در 



  151/ و كاربست آن در زبان قرآن يدر تفكر فاز يو همكاران: اصل ناهمسازگار يانحسن باقر 

 

مانند زبان قرآن  اي يچيدهپ. هر چه به سيستم رسيم يم

، تر يفازو  تر يقنادقما  يها گزارهشويم  تر يكنزد

. ورود به روابط شود يم تر يرخطيغو  تر مبهمو  تر مات

در سيستم پيچيده زبان  ها آنميان اجزاء و توبرتويي 

دقيق ناتوان خواهد نمود.  ييها گزارهقرآن ما را از بيان 

مات،  يها گزارهاينجاست كه يگانه راهكار، استفاده از 

مبهم فازي در مدل سازي رفتارهاي مورد  مشكك و

. بيان دقيق و قطعيت 1توصيف در حوزه زبان قرآن است

يافته و مرزبندي شده محصول نگرش از راه دور و عدم 

لحاظ پيچيدگي سيستم است. در صورتي كه هر چه به 

و ابعاد پيچيدگي آن را بيشتر  تر يكنزدآن  هاي يهال

 تر يفاز ها گزارهو شده  تر كمرنگ ها يتقطعبكاويم 

. بنابراين در دوران معاصر كه ابعاد مسائل مورد گردد يم

بحث در حوزه زبان قرآن گسترش يافته و نيز مطالعات 

 يها پژوهشنيز نقش پررنگي در  يا رشتهميان 

ما در تحليل زبان  يها گزارهدانشمندان يافته است، 

  فازي خواهد بود. يها گزارهقرآن 

به دليل وجود عناصر متعدد و شبكه پر ارتباط و 

بر فهم زبان قرآن و گستردگي و  مؤثرتوبرتوي 

در فهم  يا رشتهامروزي كه مطالعات ميان  هاي يچيدگيپ

جزء نگر، خطي و  يها نگاهزبان قرآن ايجاد نموده، با 

به نام زبان قرآن  اي يدهپدعلّي و معلولي صرف به 

                                           
مفهوم مخالف اين بيان نيز اين است كه هرگاه به زبان . 1

ت يافته تر و دقيق قرآن از دورتر بنگريم گزاره هاي ما قطعي
  تر خواهد بود.

جهه با مسأله زبان قرآن نگريست. در موا توان ينم

است كه همانند مواجهه با يك سيستم پيچيده  تر يستهشا

غيرخطي، فازي و غيرقطعي برخورد  هاي يژگيوبا 

نماييم. برابر اصل ناهمسازگاري در فازي شناسي هر 

چه پيچيدگي سيستم بيشتر گردد توان ما در بيان 

كه در اين صورت  يابد يممعني دار كاهش  يها گزاره

فازي بهره برد. بهره گيري از  يها گزارهاز  بايست يم

 يها گزارهفازي به معناي بهره گيري از  يها گزاره

مات، غيرقطعي و مدل سازي سيستم بر اساس اين 

  .هاست گزاره

ما در  يها گزارهشدن پديده زبان قرآن  تر يچيدهپبا 

توصيف آن رفته رفته مات و غيرقطعي و مشكك 

ما را به منطق  ها گزارهير ماهوي در خواهند شد. اين تغي

كه در مدل سازي و  گردد يمو تفكري ديگر رهنمون 

در حوزه زبان قرآن توانمندتر  ها گزارهتحليل اين نوع 

در  ها يچيدگيپباشد. اصل ناهمسازگاري با مالحظه 

سيستم زبان قرآن اجازه قضاوت دقيق در خصوص 

ري بودن، نظير شناختاري يا غيرشناختا ييها دوگانه

فيصله بخش يا حيرت افزا بودن، عرفي يا فراعرفي 

بودن، معرفت بخش يا كاركردگرا بودن و نظاير آن را 

. مطابق اين رهيافت به دليل پيچيدگي دهد ينمبه ما 

دقيق محدود است  يها گزارهسيستم توان ما براي بيان 

با ترسيم مدل ارتباطي و شبكه عصبي  بايست يمو 

رتباطات متعدد و پيچيده مفاهيم و توبرتو ميان ا

  غيرقطعي بهره برد. يها گزارهمرتبط، از  يها گزاره
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اين نگره را در مثال تفسير تاريخي قرآن مورد 

. تفسير تاريخي قرآن يكي از دهيم يمكاوش قرار 

بنيادين و اساسي موجود در حوزه زبان قرآن  هاي يهنظر

هرگونه فهم ما از معناي  دارد يماست كه بيان 

بر  بايست يمقرآني و تحليل و تفسير آن  يها گزاره

مبناي درك عرب عصر و مصر پيامبر (ص) و مبتني بر 

 ريتفسنظريه غرض از فضاي نزول آن باشد. در حقيقت 

آن در  يها گزاره ريتفس، تحليل، تبيين و قرآن يخيتار

و  هيهر آبرابر اين نظريه نزولش است.  خيبستر تار

سوره قرآن با توجه به مكان و زمان نزول و مخاطبانش 

 ريدر تفس نيشود؛ بنابرا ريو تفس يمعناشناس بايست يم

 ييشود، معنا ياست كه بررس نيقرآن هدف ا يخيتار

كه عرب حجاز در عصر نزول از هر كلمه و عبارت 

. اين )1388 ،(نكونام چه بوده است ،فهميدند يم يقرآن

نگره هر تحليلي خارج از چارچوبه بيان شده را تفسير 

  .داند يمبه رأي دانسته و خارج از اعتبار 

همان طور كه بيان شد قرآن به عنوان سيستم 

پيچيده داراي شبكه ارتباطي معناشناسي و زبان شناسي 

. عناصر مهمي در فهم باشد يممتعدد، توبرتو و پر رابطه 

ه بسترهاي تاريخي در فهم زبان است ك مؤثرزبان قرآن 

و تأثيرگذاري خود را نيز  هاست آنيكي از  صرفاًقرآن 

در فهم  مؤثرو پردامنه با ساير عناصر  مؤثردر ارتباطي 

كه  رسد يم. چنين به نظر نمايد يمزبان قرآن اعمال 

يكي از عناصر  صرفاًنظريه تفسير تاريخي با برش زدن 

 كامالًو بر بستر نگرشي در فهم متن وحياني قرآن  مؤثر

خطي كه علل فهم آيات را به عناصر علي و معلولي 

، صورت بندي شده داند يمپيوسته و پي در پي مرتبط 

  است.

به مانند  يا مواجههدر صورتي كه با قرآن 

ما گونه  يها قضاوتپيچيده داشته باشيم  هاي يستمس

فازي به خود خواهد گرفت. مرزها در تعيين عصر و 

فازي است و چندان قطعي و دقيق و  كامالًمصر نزول، 

شفاف نيست. مرز دقيقي بين عرف زمان پيامبر (ص) و 

. دروازه ورود و خروج به عصر و شود ينمغير آن ديده 

مصر پيامبر (ص) مشخص نبوده، مات و مبهم است. 

فت كه از عرف مخاطب پيامبر خارج گ توان يمچگونه 

شده و يا بدان وارد شديم. وقتي در زبان قرآن از عصر 

و مصر پيامبر سخن مي گوييم به طور دقيق و قطعي 

منظورمان مرز زماني از چه سالي تا چه سالي را شامل 

  ؟ شود يم

و يا بعدتر بريم چه اتفاقي  تر يشپاگر يك سال 

ال جابجايي زماني از مي افتد؟ آيا با يك سال و دو س

؟ با رحلت شويم يممرزهاي عصري پيامبر (ص) خارج 

حضرتشان چه اتفاقي افتاد؟ آيا عرف عصر پيامبر از 

ادامه داشت؟ اگر ادامه  يا برههبين رفت يا همچنان تا 

داشت تا كي ادامه داشت؟ آيا عرب عصر خلفاء را 

هاي  يها مؤلفهعرب عصر پيامبر ناميد و  توان يم

و نوع فهم آنها را در فهم خود  ها آند در زندگي موجو

از آيات قرآن دخيل دانست؟ در خصوص مصر پيامبر 

  هم موضوع چنين است.
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مفاهيم به شدت فازي هستند.  ها يچيدگيپدر اين 

فازي كه بتواند گوياي قضاوت  يا گزارهبا اين رهيافت، 

ما در خصوص تفسير تاريخي و نقش آن در زبان قرآن 

كه بستر تاريخي و  گردد يمدين گونه تبيين باشد ب

قرآن فقط يكي از عوامل  يها گزارهفضاي نزول 

تأثيرگذار در فهم زبان قرآن است. هر چه از عصر 

عصري و مصري زمان  يها مؤلفه شويم يمپيامبر دورتر 

 توان يمبه نحوي كه  گردد يم تر رنگپيامبر (ص) كم 

 يها مؤلفهاط با گفت در حال حاضر ما در كمترين ارتب

مذكور در زندگي روزمره هستيم هر چند كه به دليل 

اشتراكات نوع انسان در هر عصر و مصري اين ارتباط 

 يها گزارهبه طور كامل منقطع نيست. از سوي ديگر 

، 1اخالقي متعددي با مضاميني نظير نيكي به پدر و مادر

، با حضور 3، صبر در مصائب2نكوهش مسخره كردن

ي خود منجر به امتداد و كشدار شدن زبان فراتاريخ

را در  ها آن توان يمكه  اند شدهقرآن در عرصه فراتاريخ 

بستر تمامي يا اغلب اعصار و امصار فهم نمود. همان 

حضور توأمان بسترتاريخي و  گردد يمطور كه مالحظه 

هركدام در  مؤثر هاي ياييپوفراتاريخي و  يها گزاره

                                           
سوره احقاف،  15مضمون نيكي به پدر و مادر در آيات  .1

  بقره آمده است. 83لقمان،  15سوره نساء،  36إسراء،  25
 11مضمون نكوهش مسخره كردن در آياتي نظير آيه  .2

  سوره حجرات آمده است.
مضمون دعوت به صبر در آبات بيشماري از قرآن آمده  .3

، يونس آيه 35سوره شوري، احقاف آيه  43مانند آيه  است
  و موارد بسيار ديگر. 115، هود آيه 109

تحليل معناي قرآن كه در دستگاه تفكر فازي قابل مدل 

است كه از اصل ناهمسازگاري  يا ثمرهسازي است 

. زبده كالم نيز در اين فقره اين گزاره فازي آيد يمفراهم 

است كه تفسير تاريخي تا حدي و به طور مشكك در 

فهم زبان قرآن نقش دارد. حدود و ثغور اين نقش به 

ضور اين عنصر در مجموعه روابط متعدد تناسب ح

. گاهي باشد يمموجود در سيستم پيچيده زبان قرآن 

از قرآن نقشي  اي يهآممكن است تفسير تاريخي در فهم 

  فراتر از آيه يا آياتي ديگر ايفاء نمايد.

  نتيجه گيري:
از خالل مباحث مطرح شده در اين جستار چنين 

ه صورت سيستمي ب توان ينمبر آمد كه زبان قرآن را 

خطي و ساده تحليل نمود بلكه به داليل متعددي كه به 

يكي  مثابهبه  بايست يمآن پرداخته شد زبان قرآن را 

سيستم پيچيده محسوب نموده و در فضاي آن سيستم 

مورد بازخوانش قرار داد. رهاورد اصل ناهمسازگاري 

در تفكر فازي بازخوانش سيستم پيچيده زبان قرآن در 

 يها گزارهآن از  يها گزارهه فازي و تبديل دستگا

قطعي، مرزبندي شده، شفاف، خطي و جزء نگر به 

مشكك، مبهم و مات  هاي يژگيوفازي با  ييها گزاره

  .باشد يم
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