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ﭼﮑﯿﺪه
ﻗﺮآن ﭘﮋوھﺎن و ﻣﻔﺴﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺟﻤﺎع داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐـﻪ ھﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺄوﯾـﻞ ﯾـﺎ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از واژﮔﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدد .واژه ﻧﻪ ﺗﻨﮫـﺎ اﺑـﺰار ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺑﻠﮑـﻪ ﺷـﮑﻞ دھﻨـﺪه ﻧﻈـﺎم
اﻧﺪﯾﺸﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﭘﺲ واژه ﺗﻨﮫﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدھـﺪ.
واژه در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻮاری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑـﺰار ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﭼﻮن »اﷲ«» ،اﯾﻤﺎن« و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺎم در ﺳﻮرهھﺎی ﻗـﺮآن
ﻣﺜﻞ ﺳﻮره »دﺧﺎن« ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻦ ﻗﺮآﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﺳﻮره را
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد.

ﮐﻠﯿﺪ واژهھﺎ :ﻗﺮآن ،واژه ،ﮔﻔﺘﻤﺎن.

* .ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل١٣٩٠/٧/٨:؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮫﺎﯾﯽ.١٣٩١/١٠/٢٠ :
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در آﻣﺪ
از ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺷﺮح و ﺑﺴﻂھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾـﺪﮔﺎهھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ

ﮔﻔﺘﻤﺎن را در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻗﺪرت ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎدی و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ادﺑﯿﺎت ﺑـﻪ

ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ در ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﻪ در ﺻﻮرت ﺷﻔﺎھﯽ و ﭼﻪ ﮐﺘﺒـﯽ
)ﮔﻔﺘﺎر و ﻣﺘﻦ( ﺑﺮ واﺣﺪھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎد آن ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﺎر و ﻣﺘﻦ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ »اﻣﯿﻞ ﺑﻨﻮﻧﯿﺴﺖ« زﺑﺎنﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﮔﻔﺘﻤﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﻧﻈﺎم زﺑﺎن" ﻗﺮار ﻣـﯽدھـﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺟﻤﻠﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه دارای ﺗﻨﻮﻋﺎت ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ،ھﻤﺎن ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﯿﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« )ﻣﯿﻠﺰ .(۱۱ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ روی ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎن در ﭼـﺎرﭼﻮب زﺑـﺎن-

ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻼت در زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری و ﻧﻮﺷﺘﺎری واﺣـﺪھﺎی

ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻨﺪھﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد:

-۱ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺣﺮوف ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺿﻤﺎﯾﺮ و زﻣﺎنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
 -۲راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎره ﮔﻔﺘﻪھﺎ در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن.

 -۳ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑـﺮای ﻣﻌﺮﻓـﯽ و اراﺋـﻪ ﻋﻨـﻮاﻧﯽ ﺟﺪﯾـﺪ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ

ﻋﻨﻮان )ﻧﻮذری.(۱۹ ،

اﯾﻦ از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ذات زﺑﺎن ﭘﺪﯾﺪارﮔﺮی اﺳﺖ .زﺑﺎن »ﺟﮫﺎن« را در

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﺖ و ﺟﺰﺋﯿﺘﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﺑﺎن ﭘﺪﯾـﺪار ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭼﯿﺰھـﺎ ﭼﯿﺴـﺘﻨﺪ و

ﭼﮕﻮﻧﻪاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ھﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ .ﻋﻠﻢ ،ﻋﻘﻞ ،اﺧﻼق ،ﻓﺮھﻨﮓ ،ھﻨﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤـﻪ زاده
زﺑﺎﻧﻨﺪ و زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺣﺲ ﻇﺎھﺮ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و در داﯾﺮه ھﺴﺘﯽ ﻣـﯽ-

ﻧﮫﺪ و »وﺟﻮد« و »ﻣﺎھﯿﺖ« آنھﺎ را ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺲ ﻇﺎھﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﺷـﺪﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ« )آﺷﻮری .(۱۳-۱۱ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ روی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮآناﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
از ﻣﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﻪ » از دل ﮔﺰﯾﻨﻪھﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ،ﭘﯿﺎمھﺎی

وﯾﮋهای ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ) «.ﻣﯿﻠﺰ .(۱۸۷ ،در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮔﺰﯾﻨﺶ واژﮔﺎن ،ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻠـﻮم،

ﻓﻌﻞ ﻣﺠﮫﻮل و ...ھﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﮫﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺧﻼﺻـﻪ آﻧﮑـﻪ
ﺗﻤﺎم روﯾﮑﺮدھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ» ﻧﻘﻄـﻪ

ﺷﺮوع روﯾﮑﺮدھﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ھﻤﺎن ادﻋﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا و ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا اﺳـﺖ،

ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ھﻤﻮاره از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن اﺳﺖ) «.ﯾﻮرﮔﻨﺴﻦ و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ.(۲۹ ،
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ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤـﺎن و ھـﻢ ﻣـﺘﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮد .در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎره ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎ و واژﮔﺎن در ﻣﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺎره ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎ و
واژﮔﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣـﺘﻦ ﻗﺮآﻧـﯽ ﺟﺴـﺖ و ﺟـﻮ

ﮐﺮد .ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ١ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واژه در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوھﺶ

در ﺳﻨﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﻔﺴﺮان ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄوﯾـﻞ

ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﯾﺪ از واژه آﻏﺎز ﮔﺮدد .ﻣﻔﺴﺮان و ﻗﺮآنﭘﮋوھﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ھﻤﺎن آﻏـﺎز ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

ﻣﻌﻨﺎ در ﻗﺮآن ،ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋهای ﺑﻪ واژه و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن در اﻓﺎده ﻣﻌﻨـﺎ در ﺑﺎﻓـﺖ ﮐﻠـﯽ ﻣـﺘﻦ

ﻗﺮآن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺛﺎری ﭼﻮن » ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن « »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن«» ،ﻣﺠﺎز اﻟﻘـﺮآن«

و» اﻟﻮﺟﻮه و اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ« اﺷﺎره ﮐﺮد .در دوران ﺟﺪﯾﺪ و در ﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﺗﻼش ﻗﺮآن ﭘﮋوھﺎن زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ اﺻﻠﯽ آن ھـﺎ در ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨـﺎ در ﻣـﺘﻦ ﻗـﺮآن ﺑـﺮ واژه

اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮآن ﭘﮋوه ژاﭘﻨﯽ »ﺗﻮﺷﯿﮫﯿﮑﻮ اﯾﺰوﺗﺴﻮ« در دو اﺛـﺮ ارزﺷـﻤﻨﺪ »ﺧـﺪا و
اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن« و »ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻨﯽ – اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﺮآن«؛ دﯾﮕـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ارﮐـﻮن در

ﮐﺘﺎب »اﻟﻘﺮآن :ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻮروث اﻟﯽ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ دو ﺳـﻮره
ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﮐﮫﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺤﺮور در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﻘـﺮآن  :ﻗـﺮاءة ﻣﻌﺎﺻـﺮة«؛
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح در ﮐﺘﺎب »دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻨﺺ ،ﺗﻨﻈﯿﺮ و اﻧﺠﺎز«.

ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ در دوران ﺟﺪﯾﺪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ واژه و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن

ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ ﻓﮑـﺮی و
اﻧﺪﯾﺸﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻋﺘﻘـﺎدی ،اﺧﻼﻗـﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ...اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ
ﻓﮑﺮی ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد و

اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت واژه ھﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻣﻌﻨـﺎ و ﻣﻔﮫـﻮم اﯾـﻦ واژﮔـﺎن

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .در اﺳـﺘﺮاﺗﮋیھـﺎی ﺧـﻮاﻧﺶ ﻣـﺘﻦ از دو

اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣـﯽرود -۱ :اﺳـﺘﺮاﺗﮋی اﻓﺰاﯾﺸـﯽ  -۲اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﮐـﺎھﺶ .در اﺳـﺘﺮاﺗﮋی
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ از ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺮف ﺑﻪ ﺳـﻮی ﮐﻠﻤـﻪ و واژه
. Discourse analysi
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ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ دوم از ﻋﺎم آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎص و از ﮐﻠﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻮی

ﺟﺰﺋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ )ﻣﻔﺘﺎح ،اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ .(۲۳۳ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ ،اﺳـﺘﺮاﺗﮋی
ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد واژه ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ اﺑـﺰار ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺑﺮرﺳـﯽ

ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘ ﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ دﻻﻟﺖ واژه را ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﺑﺎﻓـﺖ
)ﺟﺰﺋﯽ و ﮐﻠﯽ( اﺳﺖ .اﻣﺎ واژﮔﺎن در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑـﺰار

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

واژه اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﻮی ﻣﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ واژﮔﺎن ﻗﺎﻣﻮس و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت واژﮔـﺎن

در ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» ھﺪف ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ زﺑـﺎنھـﺎ اﺳـﺖ و از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـﻦ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ارﺗﺒﺎط زﺑﺎﻧﯽ آنھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد« )ﭘﺎﻟﻤﺮ .(۳۲ ،در اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ١ﻧﺎم
دارد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﻣﮫـﻢ اﺳـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ

واژه دارای ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن در زﻣﺎﻧﯽ ٢دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺨﻦ در ﺑﺎب ﻣﻌﻨـﺎداری

واژه ﻣﯿﺎن زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻼﺳﻔﻪ زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﺗﻌـﯿﻦ ﻣﻌﻨـﺎ از

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪه آن ھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان از »ﻓﺮﮐﻪ« ﻓﯿﻠﺴـﻮف زﺑـﺎن ﯾـﺎد ﮐـﺮد ﮐـﻪ دو
ﻋﺎﻣﻞ را در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﺧﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺖ» .از ﻧﻈﺮ وی ﻣﻌﻨﺎی ﺗﮏ ﺗﮏ واژهھﺎی ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ )ﻣﻌﻨـﺎ
ﺷﻨﺎﺳﯽ واژﮔﺎﻧﯽ( و ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﻮری ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ« )ﻧﺼﺮی .(۴۳ ،در ﺿﻤﻦ

در ﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﻪای واژﮔﺎن ﻗﺮآن ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﻨـﺎی اﺻـﻠﯽ ٣و

ﻣﻌﻨﺎي ﺿﻤﻨﻲ ٤ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻮد )ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ(.

واژه ﻧﻪ ﺗﻨﮫـﺎ اﺑـﺰار ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺷـﮑﻞ دھﻨـﺪه ﻧﻈـﺎم اﻧﺪﯾﺸـﮕﺎﻧﯽ ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ اﺳـﺖ.

زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮآناﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﺑﺎن ﻣﺎﺳﺖ و » زﺑﺎن ﺗﻨﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑـﺮای ﺑﯿـﺎن
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ »ﺷﮑﻞ دھﻨﺪه ﻋﻘﺎﯾﺪ« اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﺟﮫﺎن را آن ﭼﻨﺎن درک ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ
ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﭘﺎﻟﻤﺮ .(۱۰۰ ،زﺑﺎن ،ﻣﺪﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﮫـﺎن ﺑﯿﻨـﯽ و ﺟﮫـﺎن-

ﻧﮕﺮی آدﻣﯽ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ »وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ« ﻣﯽﮔﻔﺖ » :ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺸﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ زﺑﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ
1
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زﺑﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﺻﻼً ﺗﻔﮑﺮ ،ﺧﻮد ،ﻧﺠﻮای درون اﺳﺖ«) .وﯾﮕﻮﺗﺴـﮑﯽ» (۱۹۰ ،واژه« در
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ دال ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد اﺑﺰاری ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﻗـﺮآن و ﺷـﮑﻞ دھﻨـﺪه
ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ آن اﺳﺖ .اھﻤﯿﺖ واژه در ﻗﺮآن و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺮآن ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را دارد .اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ

ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻌﻨـﺎ در ﮐﻠﯿـﺖ ﮔﻔﺘﻤـﺎن

ﻗﺮآن ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻢ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫـﺖ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗـﺮآنﭘﮋوھـﺎن ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ واژﮔﺎن در ﻗﺮآن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻗﺮآنﭘﮋوھـﺎن و ﻣﻔﺴـﺮان

ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺟﻤﺎع داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾـﺪ از واژﮔـﺎن

آﻏﺎز ﮔﺮدد .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ » :آﻧﭽﻪ در آﻏﺎز ﺑﺮ ﻣﻔﺴﺮ ﻻزم اﺳﺖ آن را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،واژه ﺷﻨﺎﺳـﯽ
اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎﻧﯽ واژﮔﺎن ﻗﺮآن ﺑﺮای آن ﮐـﺲ ﮐـﻪ در ﭘـﯽ ﻣﻌﻨـﺎی آن اﺳـﺖ از ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ« )زرﮐﺸﯽ .(۳۱۳/۲ ،از ﻣﻌﺎﺻﺮان ھﻢ »اﻣﯿﻦ اﻟﺨﻮﻟﯽ« در روﯾﮑﺮد ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ واژﮔﺎن را از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻢ و ﺟﺪی آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ:

»ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوھﺶ در ﻗﺮآن ،از ﺑﺮرﺳﯽ واژﮔﺎن آن آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد« ).(۲۳۷

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،واژه دارای دو ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ و ﺿﻤﻨﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ در ﺑﺮرﺳـﯽ

ﻣﻌﻨﺎ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺮآن ﺑﻪ واژه ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺿـﻤﻨﯽ ﯾـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮدی واژه ،در ﮐﻠﯿـﺖ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺮآن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻣﻮﺳﯽ واژه ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺣـﻮزه

ﮐﺎرﺑﺮدی آن در ﻗﺮآن دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻮزهھﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آن در ﻗـﺮآن ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎن

ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ھﻤﺎن » ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮫـﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ ﻣﻨﺠـﺮ

ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد« )اﻧﯿﺲ.(۱۰۶ ،

اﻣﺎ واژه ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ

ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﮐـﺎرﺑﺮدی ﮔﻮﯾﻨـﺪ .ﻣﻌﻨـﺎی ﺿـﻤﻨﯽ »ھﻤـﺎن ﺳـﺎﯾﻪھـﺎی
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺎﻻت اﻓﺮاد و وﯾﮋﮔﯽھﺎی رواﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آنھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ«
)ھﻤﺎن( .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺎﻣﻼً از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼزﻣـﯽ ﺑـﯿﻦ آنھـﺎ ﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ .ﺑـﻪ

ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رواﺑﻂ و ﻧﺴﺒﺖھﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﻌﻨـﺎی
ﺿﻤﻨﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺨﺴـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ و ﺣﺘـﯽ آن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ» .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﭼﯿﺰی ذاﺗﯽ و دروﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ھـﺮ

ﺟﺎ ﺑﺮود اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺿﻤﻨﯽ دارد و در اﺛﺮ ﺑﻪ وﺟـﻮد
آﻣﺪن وﺿﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن ﮐﻠﻤﻪ در زﻣﯿﻨﻪای ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد« )اﯾﺰوﺗﺴﻮ،
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ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن.(۱۵ ،

آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره اھﻤﯿﺖ واژه در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻔﺘـﺎر ﺑﺮﺧـﯽ

ﻋﻨﺎﺻﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ آنھﺎ را ﻣﺆﻟﻔﻪھﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ادوات از ﺟﻤﻠﻪ ادات ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺗﻨﮑﯿﺮ و ﺿﻤﺎﯾﺮ و ھﻢ ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﯽ ،ﻧﻈﺎم اﺳﻤﯽ ،ﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻧﺤـﻮی

و ﺑﺎﻻﺧﺮه رﯾﺘﻢ و ﻧﻈﻢ در ﮐﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺆﻟﻔـﻪھـﺎی ﮔﻔﺘﻤـﺎن ھﻤـﺎن » ﺣـﺮوف،

واژﮔﺎن ،ﻓﻌﻞھﺎ ،اﺳﻢھﺎ و ﺳﺎﺧﺖھﺎی ﺻﺮﻓﯽ و ﻧﺤﻮی اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮔﻔﺘﻤـﺎن
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺼـﺪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻦ و ارﺳﺎل ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه و ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔـﺬاری ﺑـﺮ اوﺳـﺖ«

)ارﮐﻮن.(۱۲۵ ،

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎ
اﯾﻨﮏ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﻓﻮق ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واژه اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪھـﺎﯾﯽ در

ﻗﺮآن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﻣﺠـﺎزی و ﮐﻨـﺎﯾﯽ،
ﺧﻮد اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ در ﺳـﻨﺖ ﺗﻔﺴـﯿﺮی و ﻗـﺮآن ﭘﮋوھـﯽ از آن ﺑـﻪ

وﺟﻮه و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ واژﮔﺎن ﺗﮑﯿـﻪ دارد و ﻣـﯽﮐﻮﺷـﺪ ﺗـﺎ رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦ

ﮔﻮﻧﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ واژﮔﺎن را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان »ﻏﺮﯾـﺐ اﻟﻘـﺮآن« ﻃـﺮح
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﻒ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ واژﮔﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻗﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ھﺎ ﻣﺎﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺤـﻮل

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺰد ﻗﺮآن ﭘﮋوھﺎن »اﺻﻄﻼح ﻗﺮآﻧﯽ« )ﺣﻠﻠﯽ( و»ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی« )اﯾﺰوﺗﺴﻮ ،ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن
در ﻗﺮآن( ﻧﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﮑﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎی
اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮآن ﭘﯽ ﺑﺮد .ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ در ﻣﻌﻨـﺎﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ آن ﺷـﺒﮑﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ھﻤﺎن( .در اﯾﻦ روش ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺮآن ھﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن واژﮔﺎن اﺳـﺖ
و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮان دو اﻟﮕﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺑﺮ ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﮔﻔﺘﻤـﺎنھـﺎی

ﺟﺰﺋﯽ واژﮔﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ -۱ :ﮔﻔﺘﻤﺎن واژه ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ،واژﮔﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﻗـﺮار ﻣـﯽ-

ﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻒ رواﺑﻂ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ آن رﺳـﯿﺪ .در اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ » :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ واژه دﻻﻟﺖ ﺗﺠﺮﯾﺪی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ دوم اﯾﻨﮑـﻪ در

ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )اﻟﺤﺎج -۲ .(۱۹۷ ،اﻟﮕﻮی دوم ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻮزه ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ.

اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺰوﺗﺴﻮ در ﮐﺘﺎب » ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن« ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺰوﺗﺴﻮ ﺑﻪ
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واژه »اﻟﮫﻪ« در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺮآن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .واژﮔﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘـﺶ واﻗﻌـﺎً ﻗﻄﻌـﯽ
در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮری ﻗﺮآن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﻤﺎت ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻠﯿـﺪی ﻗـﺮآن ﻣـﯽ-

ﻧﺎﻣﯿﻢ« ) .(۲۲از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ واژﮔﺎن »اﻟﮫﻪ ،اﺳﻼم ،اﯾﻤﺎن ،ﮐﺎﻓﺮ ،ﻧﺒﯽ ،رﺳﻮل ...،اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ او ﮐﻠﻤﻪ

»اﻟﮫﻪ« ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ در واژﮔﺎن ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺎ ﮔﻔـﺘﻦ اﯾﻨﮑـﻪ ﺟﮫـﺎن ﻗـﺮآن

اﺻﻮﻻً ﺧﺪا ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ« )ھﻤﺎن .(۳۲ ،از ﻧﻈﺮ اﯾﺰوﺗﺴﻮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ واژﮔﺎن ﻗﺮآﻧـﯽ در ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺎم ﮐﻠﯽ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯽ ﻗﺮآن ﮐﺸﻒ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ واژﮔـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
او در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﻠﯽ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ در ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ واژه »اﯾﻤـﺎن« و »ﮐﻔـﺮ« اﺳـﺖ ﮐـﻪ

اﯾﻤﺎن ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن »اﺳﻼم ،ﺷﮑﺮ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ،اﷲ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ،ﻋﺼﯿﺎن ،ﮐﻔﺮ« ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﯾـﺎ واژه

ﮐﻔﺮ ﺑﺎ »اﷲ ،ﻓﺴﻖ ،ﺿﻼل ،ﻇﻠﻢ ،اﺳﺘﮑﺒﺎر ،ﺷﺮک ،ﻋﺼﯿﺎن و ﺗﮑﺬﯾﺐ« ارﺗﺒﺎط دارد.
ﻋﻨﻮان ﺳﻮره ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن

ﻋﻨﻮان ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﯾﮏ واژه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ – ﺟﺰ ﺳـﻮره آل ﻋﻤـﺮان ﮐـﻪ در دو

ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﻮره »ق« ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮف اﺳـﺖ -و اﯾـﻦ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣـﻮرد

ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮآن ﭘﮋوھﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺑـﺮاھﯿﻢ ﺑـﻦ
ﻋﻤﺮ در ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵی و اﻟﺴﻮر« و ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ زرﮐـﺶ در ﮐﺘـﺎب » اﻟﺒﺮھـﺎن«
اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻧﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻋﻨـﻮان« ﯾـﺎ »آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻣـﺘﻦ« از آن

ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد» .ژرار ژﻧﺖ« ) (۱۹۳۰ﻧﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا در ﮐﺘﺎب »اﻟﻮاح ﺑﺎز ﻧﻮﺷـﺘﻨﯽ« و رﺳـﺎﻟﻪ »در
آﻣﺪی ﺑﻪ ﻓﺰون ﻣﺘﻦ« ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺬﯾﺮش و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨـﺎی ﻣﺘـﻮن
ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .وی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت را ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت »ﺗﻌـﺎﻟﯽ دھﻨـﺪه ﻣـﺘﻦ« ﻣـﯽﻧﺎﻣـﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ اﯾـﻦ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻻﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آن ھـﻢ ﻣـﯽ-

ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -۱ :ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯽ -۲ﭘﯿﺮاﻣﺘﻨﯽ -۳ﻓﺮاﻣﺘﻨﯽ -۴ﻓﺰون ﻣﺘﻨﯽ -۵راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻨـﯽ
ﻣﺘﺄﺧﺮ)ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻦ( ﺑﺎ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺘﻘﺪم )ﭘﺲ ﻣﺘﻦ( )اﺣﻤﺪی.(۳۲۱-۳۲۰ ،

ﻣﻨﻈﻮر ژﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﺮاﻣﺘﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح روی ﺟﻠﺪ ،ﺣﺮوف ،ﺻـﻔﺤﻪ ﻋﻨـﻮان ،ﻧـﺎم

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺎﻣﻪ ،ﮔـﺰﯾﻦ ﮔﻮﯾـﻪھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ھﻤﭽـﻮن

ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ،ﻣﻘﺪﻣﻪھﺎ ،ﭘﺲﮔﻔﺘﺎرھﺎ ،ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺼﻮل ،ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺮﻋﯽ ﻓﮫﺮﺳﺘﮫﺎ،
ﻧﻤﺎﯾﻪھﺎ ،ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ ھﻤﻪ در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻦ از ﺳﻮی ﺧﻮاﻧﻨﺪه )ﯾﺎ در ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻦ( ﺗـﺄﺛﯿﺮ دارﻧـﺪ
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)ھﻤﺎن.(۳۲۳ ،

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺮاﻣﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ژﻧﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧـﺎم ﮐﺘـﺎب ﻧـﺎزل ﺷـﺪه ﺑـﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن و ﻧﺎم ﺳﻮرهھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ﻟﺬا ﻧﺎم ﺳﻮرهھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﻮزهای ﺑـﺮای
ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺘﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد زﺑﺎن ﺑﺮ اﺳﻢ اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ )آﺷـﻮری (۱۵ ،و

ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ »اﺳﻢ« ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﻣﺘﻦ اﺳﺖ و اﺳﻢ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﻦ آن و ﻣﺴﻤﺎی آن را آﺷـﮑﺎر

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻨﻮان اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ از ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﯽ« )ﺑﻘﺎﻋﯽ ،(۱۸ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﻨﻮان ھﺮ ﺳﻮره ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﺮاد آن اﺳﺖ )ھﻤﺎن( .ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ راﺑﻄـﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ،راﺑﻄﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و رﻣﺰی اﺳﺖ و ﻋﻨﻮان ،اھﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣـﺘﻦ را ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪ،

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻮرهھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳـﻮره اﺳـﺖ .از ﻃﺮﻓـﯽ ﮔـﺰﯾﻨﺶ واژﮔـﺎﻧﯽ
ﺧﺎص در ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﻮرهھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻋﺮب ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ » در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﺎﻣﮕـﺬاریھـﺎ،

ﻧﺎمھﺎ را از اﻣﻮر ﻧﺎدر و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺎه ﻧﺎم ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺻـﻔﺘﯽ ﺧـﺎص ﺑـﻮد و ﮔـﺎه از
ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﻗﺼﯿﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎمھﺎی ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺜـﻞ ﺳـﻮره ﺑﻘـﺮه اﺳـﺖ

ﭼﻮن ﻣﺎﺟﺮای ﮔﺎو ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ« )زرﮐﺸﯽ.(۳۶۸/۱ ،

از ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮره »دﺧﺎن« اﺷﺎره ﮐﺮد .واژه »دﺧﺎن« ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در آﯾـﻪ

) ﻓﺎرﺗﻘﺐ ﯾﻮم ﺗﺄﺗﯽ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺪﺧﺎن ﻣﺒﯿﻦ( )دﺧﺎن (۱۰/آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﻪ در آﯾﺎت آﻏﺎزﯾﻦ ﺳـﻮره
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺳﻮره درﺑﺎره ﻧﺰول ﻗﺮآن در ﺷﺒﯽ ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧـﺎزل ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،و در آن از

ﻋﺬاب دردﻧﺎک ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن در آن روز ﺑﻪ ﺻﻮرت دودی آﺷﮑﺎر در ﻣﯽآﯾﺪ .از ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﯾﻦ ﺳﻮره از ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺪام ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎر آﻧﺎن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳـﺨﻦ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﮫـﻮده ﻧﯿﺴـﺖ) :و ﻣـﺎ ﺧﻠﻘﻨـﺎ اﻟﺴـﻤﻮات و اﻻرض و ﻣـﺎ
ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ ﻻﻋﺒﯿﻦ( )دﺧﺎن .(۳۸ /آﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻮره ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ) :ﻓﺎرﺗﻘﺐ إﻧﮫﻢ ﻣﺮﺗﻘﺒـﻮن( )دﺧـﺎن(۵۹ /

ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﻨﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ھﻤﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧـﺘﻦ ﺑـﻪ دود ﺷـﺪن آﺳـﻤﺎن اﺳـﺖ.

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎم ﺳﻮره ﮐﻪ رﻣﺰ روز آﺧﺮت و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻋﺬاب اﺳـﺖ ،ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻮره اﺳﺖ« ) اﻟﺤﺎج .(۲۱۵،ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ واژه »دﺧﺎن« ﻓﻘﻂ در دو آﯾـﻪ آﻣـﺪه
اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ در ﺳﻮره دﺧﺎن ﮐﻪ ﺑﺤـﺚ آن ﮔﺬﺷـﺖ و دﯾﮕـﺮی در ﺳـﻮره »ﻓﺼـﻠﺖ« در آﯾـﻪ) :ﺛـﻢ
اﺳﺘﻮی إﻟﯽ اﻟﺴﻤﺎء و ھﯽ دﺧﺎن ﻓﻘﺎل ﻟﮫـﺎ و ﻟـﻸرض اﺋﺘﯿـﺎ ﻃﻮﻋـﺎ أو ﮐﺮھـﺎ ﻗﺎﻟﺘـﺎ أﺗﯿﻨـﺎ ﻃـﺎﺋﻌﯿﻦ(

)ﻓﺼﻠﺖ .(۱۱ /ﮐﻠﻤﻪ »دﺧﺎن« در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ آﻏﺎز آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺷﺎره دارد .اﯾﻦ واژه در ﺳﻮره »ﻓﺼـﻠﺖ«
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮره ارﺗﺒﺎط دارد .ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻤﯿﺰ و ﺗﻮﺿﯿﺢ .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ
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اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﮫﺎن در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ )دﺧﺎن( و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ روﺷـﻦ

و آﺷﮑﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﺗﻔﺼﯿﻞ( .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از دود اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺳـﻮره ﻓﺼـﻠﺖ ﮐـﻪ از

آﻓﺮﯾﻨﺶ ) اﻧﺘﻘﺎل از ﺣﺎل ﮔﺎزی ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣـﯿﻦ ( )ﻓﺼـﻠﺖ ،(۱۲-۱۱/ﺗﻔﺼـﯿﻞ ﮐﺘـﺎب )ﻗـﺮآن-
ﺗﻨﺰﯾﻞ( ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ھﻤﮕﻨﯽ دارد .ﭼﻮن ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭘﺲ از ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﺘـﺎب آﻣـﺪه

اﺳﺖ) :ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ،ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ آﯾﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﯿﺎ ﻟﻘﻮم ﯾﻌﻠﻤﻮن( )ﻓﺼـﻠﺖ.(۳-۲ /

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳـﻮره از آن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) :و ﻟﻮ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ أﻋﺠﻤﯿﺎ ﻟﻘﺎﻟﻮا ﻟﻮﻻ ﻓﺼﻠﺖ آﯾﺎﺗﻪ أأﻋﺠﻤـﯽ و ﻋﺮﺑـﯽ ﻗـﻞ ھـﻮ

ﻟﻠﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ھﺪی و ﺷﻔﺎء) (...ﻓﺼﻠﺖ(۴۴/

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻨﮑﻪ واژه در ﻗﺮآن ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻨﮫـﺎﯾﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ

ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﺟﮫﺎن ﻧﮕﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﮔﺰﯾﻨﺶ واژه در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣـﺘﻦ
ﻗﺮآن در ﺣﻮزه واژﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﺠﺎز واژﮔﺎﻧﯽ دارد .اﯾﻦ اﻋﺠﺎز را اﯾﻦ ﺑﺎر در ﮔﺰﯾﻨﺶ واژه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان

اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

آﺷﻮری ،دارﯾﻮش ،ﺷﻌﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﭼﺎپ اول ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ.۱۳۷۳ ،

اﺣﻤﺪی ،ﺑﺎﺑﮏ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺘﻦ ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ.۱۳۸۵ ،

ارﮐﻮن ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻘﺮآن ،ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻮروث اﻟﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ ،ﭼﺎپ اول،
دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﯿﺮوت.۲۰۰۱ ،

اﻧﯿﺲ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ،دﻻﻟﺔ اﻻﻟﻔﺎظ ،ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،ﻗﺎھﺮه.۱۹۸۰ ،

اﯾﺰوﺗﺴﻮ ،ﺗﻮﺷﯿﮫﯿﮑﻮ ،ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ آرام ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨـﮓ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﭼـﺎپ دوم،

.۱۳۶۸

اﯾﺰوﺗﺴﻮ ،ﺗﻮﺷﯿﮫﯿﮑﻮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻨﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﯾـﺪون ﺑـﺪره ای ،ﭼـﺎپ
اول ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮزان.۱۳۷۸ ،
اﻟﺒﻘﺎﻋﯽ ،ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ،ﻧﻈـﻢ اﻟـﺪرر ﻓـﯽ ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﻵی و اﻟﺴـﻮر ،دار اﻟﮑﺘـﺎب
اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺎھﺮه ،ﺑﯽ ﺗﺎ.

ﭘﺎﻟﻤﺮ ،ﻓﺮاﻧﮏ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻮروش ﺻﻔﻮی ،ﭼﺎپ اول ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ. ۱۳۶۶ ،
اﻟﺤﺎج ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﯽ اﻟﺪرس اﻟﻘﺮآﻧﯽ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ ،ﻣﺪارک،ﺑﯿﺮوت.۲۰۱۱ ،
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ﺣﻠﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ» ،اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ و اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ،ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻨﮫﺠﯿﺔ« ،ﻣﺠﻠﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ ،ﺷـﻤﺎره
.۲۰۰۴ ،۳۵

اﻟﺨﻮﻟﯽ ،اﻣﯿﻦ ،ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺷﻤﺎره  ،۱۱اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﮑﺘﺎب ،ﻗﺎھﺮه.۱۹۹۵ ،

داﯾﺎن ﻣﮏ داﻧﻞ ،ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴـﯿﻦ ﻧـﻮذری ،ﭼـﺎپ اول ،ﻓﺮھﻨـﮓ ﮔﻔﺘﻤـﺎن،
.۱۳۸۸

زرﮐﺸﯽ ،ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدراﻟﻌﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻻﺷﻘﺮ ،وزارة

اﻻوﻗﺎف ،دار اﻟﺼﻔﻮة ،ﮐﻮﯾﺖ. ۱۹۹۲،

ﺷﺤﺮور ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﻘﺮآن :ﻗﺮاءة ﻣﻌﺎﺻﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ ،دار اﻷھﺎﻟﯽ ،دﻣﺸﻖ.۱۹۹۰ ،

ﻣﻔﺘﺎح ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ  :ﻧﺤﻮ ﺗﺄوﯾﻞ واﻗﻌﯽ ،اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ،اﻟﻤﺮﮐﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﯽ اﻟﻌﺮﺑـﯽ ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻻوﻟـﯽ،

ﺑﯿﺮوت. ۱۹۹۹،

ﻣﻔﺘﺎح ،ﻣﺤﻤﺪ ،دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟـﻨﺺ ،ﺗﻨﻈﯿـﺮ و اﻧﺠـﺎز  ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿـﺔ ،اﻟـﺪار اﻟﺒﯿﻀـﺎء ،اﻟﻤﺮﮐـﺰ اﻟﺜﻘـﺎﻓﯽ اﻟﻌﺮﺑـﯽ،

ﺑﯿﺮوت. ۱۹۹۰،

ﻣﯿﻠﺰ ،ﺳﺎرا ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪی ،ﭼﺎپ دوم ،ﻧﺸﺮ ھﺰارهی ﺳﻮم.۱۳۸۸ ،

ﻧﺼﺮی ،ﻋﺒﺪاﷲ ،راز ﻣﺘﻦ ،ﭼﺎپ اول ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻧﺘﺸﺎرات آﻓﺘﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ.۱۳۸۱ ،

وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﻟﻮﺳﯿﻤﻮﻧﻮوﯾﭻ ،ﺗﻔﮑﺮ و زﺑﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﮫﺮوز ﻋﺰﺑﺪ ﻓﺘﺮی و ﺑـﺎﯾﺮام ﺻـﺎدﻗﯽ ،اﻧﺘﺸـﺎرات ﻧﯿﻤـﺎ،

. ۱۳۶۷

ﯾﻮرﮔﻨﺴﻦ ،ﻣﺎرﯾﺎن ،ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ،ﻟﻮﺋﯿﺰ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ و روش در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ھـﺎدی ﺟﻠﯿﻠـﯽ ،ﭼـﺎپ اول،
ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان.

