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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  نوشتاری بودن زبان قرآن

  نوشتاری و گفتاری های دیسکورس های صهشاخ با مقایسه در
    ١محمدمهدی آجیلیان مافوق  
    ٢زاده عباس اسماعیلی  
    ٣پور سیدکاظم طباطبائی  

  دهکیچ
های گفتاری و  های دیسکورس های زبان قرآن با شاخصه در این مقاله، ویژگی
. سـت گفتاری بودن زبان قرآن بررسی و ارزیـابی شـده اۀنوشتاری مقایسه و انگار

خالف دیدگاه معتقدان به گفتـاری بـودن زبـان قـرآن کـه بـا  نگارندگان مقاله، بر
های سبکی و اسلوبی متعلق به زبان گفتار، مانند تکـرار،  یژگیانطباق بسیاری از و

التفات، عدم تناسب، تنوع موضوعی و غیره بر زبان قرآن، زبان این کتاب آسمانی 
 بـودن زبـان یا نوشتاری ی گفتارۀ درباریداور یدانند، معتقدند برا را گفتاری می

نگارنـدگان در ایـن .  کردی و تولید متن قرآن را بررسیریگ لکقرآن، باید فرایند ش
ها با   آنۀهای گفتاری و نوشتاری و مقایس های دیسکورس مقاله، با بررسی شاخصه

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۶/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(majilian66@gmail.com)  مشهددانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی. ١
  .(esmaeelizadeh@um.ac.ir))  مسئولۀنویسند (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
  .(tabatabaei@um.ac.ir) استاد دانشگاه فردوسی مشهد. ٣
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هـای  های زبان قرآن با شاخصه اند که ویژگی  زبان قرآن، روشن ساختههای ویژگی
ورسی نوشـتاری کسیـم در دیرکـهای گفتاری انطبـاقی نـدارد و قـرآن  دیسکورس

  .شکل گرفته است، بنابراین زبان آن نیز نوشتاری است
زبان قرآن، گفتاری بودن زبان قرآن، نوشـتاری بـودن زبـان  :یدیلکواژگان 

  .های گفتاری و نوشتاری قرآن، دیسکورس

  لهئبیان مس
 بـودن یگفتار. ١: ه وجود داردی بودن زبان قرآن، دو نظریا نوشتاری ی گفتارۀدربار

ن، یشیـ پیۀِ سوم قابل تصور، جمع دو نظریۀنظر.  بودن زبان قرآنینوشتار. ٢زبان قرآن؛ 
 اخیر، بـا توجـه بـه ۀ بودن زبان قرآن است که البته نظریی و هم نوشتاری هم گفتاریعنی

 زبان گفتار و یها یژگیها و و شاخصها تعارض بودن یا مستلزم تناقض یقابل جمع نبودن 
 ی گفتـارۀشده دربارۀ یادعالوه بر سه نظری. رسد  میینوشتار در مورد قرآن، به نظر منتف

 قـرآن در یزبان گفتار. ١:  بودن زبان قرآن، دو حالت دیگر قابل تصور استیا نوشتاری
 و بـه یزطراح بـاپیـامبر و توسـط) خداوند( متن ۀ پدیدآورندۀ نوشتار، به ارادیفضا

ه کروشن است . ل شده است؛ یعنی از گفتار به نوشتار تغییر ماهیت داده استیمتن تبد
 ینـونک بـودن مـصحف ی آن نوشتارۀجیرا نتی ز؛ن فرض خارج از موضوع بحث استیا

اینکه منظور از تبدیل زبان قرآن از گفتار به نوشتار، . ٢است؛ ) قرآن(ار مسلمانان یدر اخت
واضح است که این فرض نیز خـارج از موضـوع  پر. در مصحف باشدمکتوب شدن آن 

 زیرا در این حالت، زبان قرآن تغییری نکرده و تنهـا مکتـوب شـده ؛بحث و منتفی است
، بازگـشت هـر یـک از دو فـرض اسـاس ایـن بـر. است، پس زبان قرآن گفتـاری اسـت

  ١.شده، به گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن استیاد
 مـیالدی  بیستمۀسد دوم ۀوع گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن، به نیم موضۀپیشین

هـای مختلـف علـوم  ای که در آن با پیدایش نظریات جدید در عرصـه گردد؛ دوره برمی
مطـرح شـد و پـس از آن در آثـار ) قـرآن ( گفتاری بودن وحـیۀنظریانسانی و اسالمی، 

                                                                 
هـای سـبکی و اسـلوبی  گفتنی است که منظور از گفتاری یا نوشتاری بودن زبـان قـرآن، داشـتن ویژگـي. ١

 گفتـار بـوده یـا ًاینکـه مـتن اصـالتا. ن گفتار یا نوشتار نیست، بلکه اصالت متن مالک اسـتمتعلق به زبا
  .بنابراین منظور از گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن، گفتاربودگی یا نوشتاربودگی قرآن است. نوشتار
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١٠٧  

نه کـه در ادامـه بـه آن پرداختـه یشیـنظـر از ایـن پ صرف.  مورد بررسی قرار گرفتمتعدد
ای مطـرح شـد کـه بـه  خواهد شد، در چالش میان معتقدان به هر یک از دو نظریه، ادله

بر اساس احصاء نویـسندگان ایـن مقالـه در آثـار . شود ها اشاره می صورت مختصر به آن
  :اند از  دیدگاه گفتاری بودن زبان قرآن عبارتۀترین ادل لفان ایرانی، مهمٶم

  و عـرب عـصر نـزول نبودن سبک نوشتار در عصر نـزول و امـی بـودن پیـامبرـ
  .)١۵ ـ٣/١٢ش: ١٣٧٩نکونام، (

 و ٢۴ ،٣/٢٢ش: همـان( در گفتار یتی مربوط به بافت موقعی و مقامی وجود قرائن حالـ
  .)٩٣ و ١/٨٩: ١٣٩٠؛ معرفت، ٢٨

: ١٣٧٩ونـام، نک(الم در گفتـار ک یاقی وجود جمالت معترضه و عدم وجود تناسب سـ
  .)١/٩٢: ١٣٩٠؛ معرفت، ٢٨ و ٣/٢٣ش

 موضـوع یر ناگهـانییـ در گفتار؛ ماننـد التفـات، تغی زبانیردهاکارک ی وجود برخـ
  .)١/٨٩: ١٣٩٠معرفت، (

: ١٣٧٩؛ نکونـام، ١/٩٢: همـان(الم و معهود مخاطبان کراد یت ای قرائن موجود در موقعـ
  .)٢٩ و ٣/٢۴ش

 معرفـت،( در نوشـتار یخـالف وحـدت موضـوع ر بر فراوان در گفتای تنوع موضوعـ
  .)٧٣ـ٧٢: ١٣٨٠؛ نکونام، ٣٢٩: ١٣٨۵ زمانی،: ک.؛ همچنین ر۴٢١: ١۴٢٣
: ١٣٧٩نکونـام، (ان در گفتـار یـ مختلـف بیهـا  خطابه و گونهیها یژگ ی استفاده از وـ
  .)٣٢٨: ١٣٨۵ ؛ زمانی،٣/٣۵ش

  .)٣٣٠: ١٣٨۵ زمانی،( مشابه و متفاوت یرارهاک تـ
  .)٣٢٨: همان( سخن در گفتار یاهوتک ـ

ن بخش استدالل معتقدان بـه گفتـاری بـودن زبـان قـرآن، یتر روشن است که عمده
 ی و جـستجویریـهای سبکی و اسلوبی متعلق به زبان گفتـار و رهگ یژگیپرداختن به و

هـای سـبکی و  یژگـ یاسـاس، وجـود و نیـا بـر. ها نسبت به زبان قرآن اسـت یژگین ویا
 بـودن زبـان ایـن کتـاب ی با اثبات گفتـاری مساو،به زبان گفتار در قرآناسلوبی متعلق 

 از یا رسـد وجـود پـاره شده، به نظر مـیۀ یادنظر از نکت صرف. آسمانی تلقی شده است
شـود،  یر مـیـاند و از آن به قرائن حال و مقام تعب امدهیه در متن قرآن نکات یقرائن فهم آ
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کـه از ایـن منظـر، غفلـت از   چنان؛بان قرآن باشدل دیدگاه گفتاری بودن زی دلترین مهم
ات قـرآن یـح آیامل و صـحکقرائن حالی و مقامی در فهم آیات، علت دشوار شدن فهم 

  .)٣/٢١ش: ١٣٧٩نکونام، (شود  دانسته می
 بودن زبان قرآن، ایـن کتـاب آسـمانی را یشده، معتقدان به نوشتارۀ یاددر مقابل ادل

 دلیلـی اثبـاتی بـر مـدعای ۀداننـد و بـدون ارائـ یمستقل مام خود یدر رساندن داللت و پ
 گفتار نسبت به قرآن، ضمن نقد نظریۀ نخست، زبان یها یژگیه ویا توجیخود، بیشتر با رد 

ند نقـد یدر مجموع برا. )١٩٨ ـ۴/١٩١ش: ١٣٧٩ایازی، : ک.ر(دانند  ی میزبان قرآن را نوشتار
  . استیتاب آسمانکن یودن زبان ا بی بودن زبان قرآن، اعتقاد به نوشتاریگفتار

 نوشـتار ٢، هـر یـک از دو رویکـرد١ اثبـاتی و سـلبیۀ ادلـینظر از نقد و بررس صرف
 بـودن زبـان قـرآن را یا نوشتاری ی موضوع گفتار،گری دیصدد است از منظر حاضر در
شـده، یاد یـۀان دو نظریـ می در داوریّ حلـی پاسـخۀل قرار دهد و ضمن ارائـیمورد تحل
خالف   ن پژوهش، بریاز منظر ا. ه درست استین دو نظری از ایکدام که کد روشن ساز

های سبکی  یژگیدیدگاه معتقدان به گفتاری بودن زبان قرآن که با جستجو و رهگیری و
مانند تکرار، التفـات، عـدم تناسـب، (و اسلوبی متعلق به زبان گفتار نسبت به زبان قرآن 

صـدد  ، در...)رائن معهـود ذهـن مخاطبـان وتنوع موضوعی، قرائن حـالی و مقـامی، قـ
 بـودن زبـان قـرآن، یا نوشـتاریـ ی گفتارۀ درباری داوریآیند، برا تحلیل زبان قرآن برمی

.  شـودیورس متنی قرآن بررسکسی و تولید متن و به تعبیر دیگر، دیریگ لکد فرایند شیبا
دام نـوع از کـبه م متعلق یرکسازی این نکته ضروری است که قرآن  منظر، روشن این از

ورس کسیـورس است و در چه فرایندی شکل گرفتـه و تولیـد شـده اسـت؛ دکسیانواع د
  .یورس نوشتارکسیا دی و یگفتار

                                                                 
 ایرانی نیـست و در لفانٶشده در آثار مۀ یاد گفتاری بودن زبان قرآن، منحصر در ادلۀگفتنی است که ادل. ١

آینـد، دالیـل  کنندگان نخستین این نظریه در جهان اسـالم بـه شـمار مـی زبان که طرح آثار متفکران عرب
دیگری نیز بیان شده است که در این نوشتار، از آنجا که تمرکز بر دالیل نویسندگان ایرانی بوده، همچنین 

  .ت، از اشاره به آن دالیل خودداری شده استقصد نقد دالیل گفتاری بودن زبان قرآن وجود نداشته اس
شده در اثبات گفتاری بـودن زبـان قـرآن، پژوهـشی مـستقل های یاد است که بررسی موردی مثالگفتنی . ٢

هـا  طلبد و نگارندگان در این مقاله، قصد ورود به این حوزه را ندارند، اگرچه در پژوهشی مستقل به آن می
  .اند پرداخته
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ورس کسیـ موضـوع، دۀ پس از بیـان پیـشین، یادشده در این مقالهمسئلۀ پاسخ به برای
ــتعر ــواع آن بی ــیــف و ان ــان شاخــصه یان م ــا و و شــود، ســپس ضــمن بی ــا یژگــیه  یه
هـا  یک از این شاخـصه  زبان قرآن با هریها یژگی، وی و نوشتاری گفتاریها سورکسید

  .شود مقایسه می

  نهیشیپ
 محمـد ارکـون ًپـردازان اسـالمی، ظـاهرا به طور خاص و در میان رویکردهای نظریه

 بـه چـاپ .م ١٩٨٢کـه در سـال  ١»نوانش قـرآخـ«نخستین کسی است کـه در کتـاب 
نقد آقای محسن آرمین و پاسخ آقـای خلجی، : ک.ر( را طرح کردگفتاری بودن قرآن  ۀرسید، نظری

قرآن بیش از آنکه یـک مـتن باشـد، یـک گفتـار بـوده و «از منظر ارکون، . )مهدی خلجی
منی که آن را در ٶ با گفتار فرد م،هنوز هم هست؛ اما گفتاری که توسط پیامبر بیان شده

شناسـی واحـدی  دارای پایگـاه زبـانکنـد،   ثابتی تکرار میًی و نوشتاری دقیقایشکل آوا
 نقـد و ؛الفکـر االسـالمی وی در کتاب  کهگفتنی است. )١٠٠: ١٣۶٩ارکـون، (» باشد نمی

بـه دنبـال . )١٠٧ــ٧٧: ٢٠٠٩همـو، : ک.ر( این موضوع پرداخته است ۀ، به طرح دوباراجتهاد
کید کراین موضوع  بر اهمیت  از متفکران عربی و اسالمی نیزدیگرانیارکون،  ؛ انـد دهتأ

حامد ابوزید که در واپسین کتـابش کـه البتـه پـس از مـرگ او بـه چـاپ  از جمله نصر
ابوزیـد، (پـردازد  ، بـه طـرح ایـن نظریـه مـی»از متن به گفتار«ای با عنوان  رسید، در مقاله

  .)٢۴١ـ٢١٢: ٢٠١٠
 »یا نوشـتاریـ یزبان قرآن؛ گفتـار« با عنوان یا  این موضوع به مقالهۀنیشیران، پیدر ا

 بـا عنـوان یا  پس از انتشار، در مقالهکیه اندکگردد  ی برم)٣ ش:١٣٧٩(ونام کاثر جعفر ن
 )۴ش: ١٣٧٩( یازیـ ایدمحمدعلیتوسـط سـ»  بودن زبـان قـرآنی گفتاریۀ بر نظرینقد«

 بـا یا  اول، در مقالهۀ مقالۀسندیز توسط نوین نقدها نیا. ردیگ ی قرار میمورد نقد و بررس
 پاسخ )۶ــ ۵ش :١٣٧٩نکونام، (» یا نوشتاری ی زبان قرآن گفتارۀ مقال بریپاسخ نقد«عنوان 
، شـبهات و ردود ماننـد یگـریشـده در آثـار دیادن، موضـوع یـعالوه بر ا. شود یداده م

                                                                 
1. Lecture du Coran. 
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 اثـر جعفـر گـذاری قـرآن درآمدی بر تاریخ معرفت، ی محمدهاداثر التفسیر االثری الجامع
 اثر عبدالرحیم درآمدی بر معناشناسی قرآن،  اثر محمدحسن زمانیمستشرقان و قرآن نکونام،

  .خرندأ یادشده متۀگان مطرح شده است که البته این آثار از مقاالت سه... وخلف مراد 
رهیـافتی نـو « ۀشده، با انتشار مقالۀ یادگان رتر از مقاالت سهی دیمکا ی زمان همد یشا
 اسـت، موضـوع ابوزیـدحامـد  نـصر از یا  مقالـهۀه ترجمـکـ» راز متن به گفتا: به قرآن
 یرانـیپژوهـان ا ان قـرآنیـ جـذاب در می بودن زبان قرآن به موضـوعیا نوشتاری یگفتار
ن بـاره ی داغ در اً نسبتای بحثی مجازین مقاله، در فضایبه دنبال انتشار ا. شود یل میتبد
 ۀقـرآن بـه مثابـ«: ر استین زی با عناویه حاصل آن، نوشتارها و مقاالتکرد یگ یل مکش

  اثـر»قرآن به مثابۀ گفتار یـا نوشـتار«؛ مهدی خلجی اثر »شناسی ار؛ انقالب در قرآنگفت
قرائـت « و»  آنۀ وحـی گفتـاری و سـابقۀتلقی معتـدل از نظریـ«؛ اصغر غروی سیدعلی

 گفتـاری ۀنقـد نظریـ«؛ محـسن آرمـین  اثـر» وحی گفتاریۀرادیکال و اعتدالی از نظری
؛ حـسن پویـا  اثـر»گفتـار یـا نوشـتار؟: رآنقـ«؛ حسن یوسفی اشـکوری  اثر»بودن قرآن

نقـدی بـر نقـد «؛ محسن آرمین  اثر» وحی گفتاری و مصحف؛ تطبیق یا تحمیلۀظرین«
عبـدالعلی   اثـر»ساختار قرآن، متن یـا گفتـار؟«؛ مهدی خلجی  اثر» گفتاری قرآنۀنظری

ل از نقـد قرائـت رادیکـا«؛ احمـد عابـدینی  اثـر»قرآن هم گفتار و هم نوشتار«؛ بازرگان
  ١.محسن آرمین  اثر» وحی گفتاریۀنظری

 یهـا دگاهی از اختالف دییها شهی رسمی در سطح مقاالت، رۀنیشین پینظر از ا صرف
اسـباب :  همچـونیهنـکتـوان در مباحـث  ین موضوع، میژوهان را در ا پ مفسران و قرآن
 از رد که این پـژوهشک و جستجو یریرهگ... ی وریات تفسیات، نظرینزول و تناسب آ

  .کند نظر می ها صرف بیان آن

  ورسکسیف دیتعر. ١
 و مقالـه وگـو، سـخنرانی، گفـت گفتـار، معنـای بـه فارسـی در  که٢دیسکورسۀ واژ

                                                                 
که گفته شد، اکثر این مقاالت در فضای مجـازی و اینترنتـی شـکل گرفتـه و در مجـالت رسـمی  چنان. ١

  .چاپ نشده است
2. Discourse. 
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 آواره، سـرگردان، معنـای  بـهDiscourerreیونانی  فعلۀ ریش از شده، برگردانده موعظه
: ک.ر(ت اسـ شده گرفته گوناگون های جهت در حرکت و شدن خارج مسیر از پیمودن،

 بـه یو گـاه) مقـال( بـه سـخن یدر متون فارسی، این واژه گاه. )١٣ــ١٠: ١٣٨٠دانل،  مک
  .گفتمان ترجمه شده است

خوش  کنون، دستاربردش تاکن یاز نظر اصطالحی، اصطالح دیسکورس از زمان اول
 این اصطالح .)١۶ـ٩: ١٣٨۵؛ شعیری، ٢۴ـ٢١: ١٣٧٩تاجیک، : ک.ر(ن شده است یادیرات بنییتغ

 ماننـد گفتـار زبـان کار رفتـه و سـاختمان اش، در برابر نوشتار به که در کاربردهای اولیه
شـده، بـه تـدریج در سـایر  هـا را شـامل مـی سـخنرانی و تفـسیرها ها، مصاحبه گفتگوها،

شناسی، هرمنوتیـک  شناسی، علوم سیاسی، زبانی های علوم انسانی از جمله جامعه حوزه
مفهــومی متفــاوتی یافتــه اســت؛ بــرای مثــال میــشل فوکــو،  ۀ بــه کــار رفتــه و دامنــ...و

  :کند گونه تعریف می را این» دیسکورس «،شناس معروف فرانسوی جامعه
ورهـای مـرتبط بـا یکـدیگر اسـت کـه ها، مفاهیم و با ای از ایده دیسکورس مجموعه«
یابد و چـارچوبی قدرتمنـد بـرای  بینی مقبول در یک جامعه رسمیت می عنوان جهان به
  .)١۵: ١٣٧۶، دریفوس و رابینیو(» دهد م و عمل اجتماعی را شکل میفه

هـای  در حـوزه» دیـسکورس« اصـطالح ۀ معنـایی وسـیع و گـستردۀبا توجه به دامنـ
شناسی و هرمنوتیـک کـه  مختلف علوم انسانی، تنها به دو تعریف این اصطالح در زبان

بتـه از ایـن میـان، تعریـف شود کـه ال مرتبط با موضوع بحث این نوشتار است، اشاره می
  . مبنای مطالعه در این پژوهش است،دوم، یعنی تعریف دیسکورس در هرمنوتیک

  یشناس ورس در زبانکسید. ١ـ١
، در یاربردکـا زبـان یـد، به زبان مورد استفاده ی جدیشناس ورس در زبانکسی دۀواژ

 اصـطالح، نیـدر ا. شـود ی و مجـرد اطـالق مـیستم انتزاعـیـ سیـک ۀبرابر زبان به مثاب
ه با هـم مـرتبط بـوده و کشود  یا نوشتار گفته می از گفتار یا ا قطعهیورس به واحد کسید

 بحـث، هـم بـر عناصـر یی معنـاۀنی جمله است و در آن به عنوان زمیکش از ی بًمعموال
 ۀنـینـده، زمی گوی و ارزشـیی معنـایهـا نـده، افـق داللـتیت گویمانند موقع (یزبان یرغ
هـا و   جملـهی و نظـام دسـتورین زبـانیو هم بر قواعد و قـوان) ان زبیریگ لک شیخیتار
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کی تها گزاره   .)۶٠: ١٣٨٩ حسنی،(شود  ید مأ
ه در آن، کـ است ی اجتماعیا نهی زمی دارایا بستریان ی جرْورسکسین منظر، دیاز ا

، یانکـه در چه زمان و مکاند  تهکن نی وابسته به ایها همگ  آنیلمات، عبارات و معانک
گر، یان دیبه ب. اند ار رفتهک به یسکا چه ی یزیه چه چیا علی، له یسک توسط چه چگونه،
نار گزاره ک هر مطلب، در ۀنندک  استفادهیها ، موارد استفاده و سوژهیانک، میبستر زمان

دانـل،  مـک(ننـد ک ین مـیـیورس را تعکسی هر دیل، نوع و محتواک شۀنندک نیی تعیۀو قض
١٣٨٠ :۵۶(.  

  یک هرمنوتورس درکسید. ٢ـ١
شـود  ی مستحدث گفته میا امریور، به واقعه یک پل ریکورس در هرمنوتکسی دۀواژ

 یز وقـوع امـریـورس نکسیـمنظور از واقعه بودن د.  استیت زمانیثیُ بعد و حیه داراک
  .)۶۴: ١٣٨٩ حسنی،(د یآ ید می پدیسکگفتن  ه با سخنکاست 

 ۀ، وقـوع آن مـستلزم ادامـ زمانمنـد داردیاتیـ و حی زمـانیتـیثیورس حکسیاگرچه د
 پس ی زمانک گذرایند و اندیا ، واقعهی گفتاریها ورسکسیه د کست، چنانیاتش نیح

ن نرفته، ی پس از وقوع از بی نوشتاریها ورسکسیسو، دیگراز د. رندیپذ یان میاز وقوع پا
ان یـور میکـن جهـت، ریاز همـ.  ماندگار دارنـدیاتیشوند و ح یت میبه مدد نگارش تثب

ستند، یـ واقعـه نً اساسای زبانیرا زبان و ساختارهای ز؛گذارد یورس تفاوت مکسیو دزبان 
  .)٣٧۴: ١٣٨۵واعظی، (روند  ین میند و نه از بیآ ید مین نه پدیبنابرا

 ۀهای چهارگان یژگ یور، توجه به ویکبرای دریافت دقیق مفهوم دیسکورس از منظر ر
ها نـسبت بـه مفهـوم دیـسکورس   این ویژگی کهگفتنی است. دیسکورس ضروری است

گفتـاری یـا (های دیـسکورس در هـر دو نـوع آن  که شاخصه حالی عمومیت دارند، در
  .دهند شده را نشان می سمت و سوی هر یک از انواع یاد، به طور خاص)نوشتاری

ورس کسیـه گفتـه شـد، دکـطـور  همـان: )٣٧٣: انهمـ(ورس کسیزمانمند بودن د. ١
ْن همواره در زمان حاضر و بـه ی است، بنابرایت زمانیثید و حُ بعیه داراک است یا واقعه

 بالقوه و خارج از افق زمان خـاص یه امرکخالف زبان  شود؛ بر یافت میطور زمانمند 
  .است
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در دیسکورس همواره : )۶٧ـ ۶۶: ١٣٨٩ حسنی،( وجود گوینده یا فاعل برای دیسکورس. ٢
. یر شخـصیدهند؛ مانند ضـما یارجاع منده یا گویه به فاعل ک وجود دارند یینشانگرها

ا یـ خود، به فاعـل یق عناصر درونیورس خود ارجاع است و از طرکسیگر سخن، دیبه د
ن آن و یونـد بـیجـاد پیورس، موجـب اکسی واقعه بودن دیژگ یو. دهد ینده ارجاع میگو
 ا نوشـتن،یـه در قالب سخن گفتن ک یا ندهیا گویسنده یشود؛ نو یسنده میا نوینده یگو

  .انده استیورس باز نماکسیخود را در د
ا یـنـده ی بـه گویر زبانی و غیق عناصر زبانیتنها از طر ورس نهکسیه دک است یگفتن

. سـازد یورس رهنمون مکسی دۀق، بر واقعین طریه از همکدهد  ی خود ارجاع مۀسندینو
مـود  ثابت و ماندگار دارنـد، نیاتیه حک ی نوشتاریها ورسکسیح دین مطلب در توضیا

  .ه در ادامه به آن پرداخته خواهد شدک دارد یارترکآش
ــسکورس . ٣ ــودن دی ــان ب ــر جه ــی، (ّدال ب ــسنی،٣٧۴: ١٣٨۵واعظ ــ ۶۶: ١٣٨٩ ؛ ح : )۶٧ـ

ت یـاکد و از امـور خـارج از خـود حیـگو ی سـخن مـیزیـ چۀ درباردیسکورس همواره
ان یـ م روابـطیانگر چگـونگیـب هـا و ه تنهـا دال بـر نـشانهکـخـالف زبـان  ند؛ بـرک یم
 یورس همواره بر جهـانکسیه دک آن است ۀدهند ورس نشانکسی دیژگین ویا. هاست آن

بـا توجـه بـه سـه . نـدک ی مـییرده، بـروز داده و بازنمـاکف یه آن را توصکداللت دارد 
ه کـن اسـت یـورس عبـارت از اکسیـ واقعـه بـودن دیژگـیر، معنا و مفهـوم وی اخیژگیو
ت یبه مدد واژگان، واقع شود و قادر است ی مش جهان در زبانیدایورس، موجب پکسید

  .)۶٢۶: ١٣٨۶احمدی، (را نشان دهد 
دار  ورس عهـدهکسیـد: )۶٨: ١٣٨٩ حـسنی،(ورس کسیـ و دوطرفـه بـودن دیالوگید. ۴
 یایـ جهـان بـوده و دنیورس داراکسیتنها د گر، نهیان دی به ب. استی زبانیها امیتبادل پ

شـود  یه با او سخن گفته مک طرف مقابل است  مخاطب ویه داراکقابل اشاره دارد، بل
وشـنود   گفـتیـکورس عبـارت اسـت از کسیـن دیبنابرا. ام استی پۀنندک افتیو او در

تخاطـب و . ا قطـع شـودیـابـد یتوانـد تـداوم  یجـاد مـیه پـس از اکـ یالوگیـدوطرفه و د
 در یه حتـکـ یا گونـه  به؛دهد یل مک آن را شیت اساسیورس، هوکسیبودن د یالوگید
  .دهد یب می با خود ترتییز انسان گفتگویث نفس نیدح
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  ورسکسیانواع د. ٢
. ا متنـییـ یورس نوشـتارکسیـ؛ دیورس گفتـارکسیـد: ورس دو قـسم اسـتکسید

. دهـد یه هنگام سخن گفـتن رخ مـک است ی، واقعه و امر مستحدثیورس گفتارکسید
از وقـوع  پس ی زمانکاست و اندی گذرا ، واقعهیورس گفتارکسیه گذشت، د کچنان

در .  اسـتیورس گفتـارکسیـ دیژگـ ین ویتـر ن گذرا بودن، مهـمیبنابرا. ردیپذ یان میپا
ت شـده یه با عمل نوشتن تثبک است ی، واقعه و امر مستحدثیورس نوشتارکسیمقابل، د

رود و  ین نمیورس پس از وقوع از بکسین نوع دی، ایورس گفتارکسیخالف د بر. است
 ۀت شـدن بـه واسـطین تثبی بنابرا.ابدی ی ماندگار میاتیو حشود  یت میبه مدد نگارش تثب

  . استیورس نوشتارکسی دی و ذاتیادی بنیها یژگ یتابت، از وکنگارش و 
 به تعبیر دیگـر .گونه سخن در نوشتار است ثبت کردن هر» متن«ور، یکدگاه ریاز د

: ١٣٨۶احمـدی، (تابـت درآمـده باشـد کد یـه ثبت شده و در قک است یورسکسید» متن«
مـتن وابـسته بـه سـخن یـا . ١:  اسـتی اساسـیژگـ ی چند وۀنندک انیف بین تعریا. )۶١۶

هـا،  جملـه(اش  دهنده دیسکورس است؛ یعنی ساختاری است کامل که به اجزاء تشکیل
 یهـا یژگـ یه از وکتابت ک نگارش و ۀمتن به واسط. ٢؛ )همان(پذیر نیست  تقلیل) واژگان

ه در مـتن بـه کورس است کسین دیهمواره ا. ٣شود؛  ت میین آن است، تثبیادی و بنیذات
ت یـتابـت تثبکه بـا نگـارش و کـ یزیـگر، چیان دی به ب.شود ید و ثبت میآ یتابت درمک
) ۀدیـمنجمدگرد (ۀشـد تیـ صـورت تثبیورس اسـت و هـر متنـکسیـشود، همـواره د یم
  .)٧۴: ١٣٨٩ حسنی،(ورس است کسید

 و مقایسۀ آن با های دیسکورس گفتاری و نوشتاری شاخصه. ٣
  زبان قرآنهای  ویژگی

 و مقایسۀ ی و نوشتاری گفتاریها ورسکسی دیها ان شاخصهیش از بیمناسب است پ
دن یو شـن) نوشـتار( خوانـدن یهـا های زبان قرآن، به اختصار تفاوت ها با ویژگی ان آنیم
 .ه استدر عمل خواندن، نوشتار جایگزین سخن و گویند. مقایسه شودگر یدیکبا ) گفتار(

  .نده استیِن طرف صحبت و مخاطب گویگزی متن، جایکز هنگام قرائت یخواننده ن
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 گفتگـو از سـنخ پرسـش و پاسـخ یه خواندن و فهم متن را نوعکخالف گادامر  بر
لف متن ٶوشنود و امتزاج افق خواننده و م  متن را حاصل گفتیافت معنایداند و در یم
: ١٣٨۴؛ پورحــسن، ٢۶٧ــ٢۶۵: ١٣٨۵؛ واعظـی، ۵٧٩ و ۵٧٣ ،۵٧١: ١٣٨۶احمـدی، : ک.ر(پنـدارد  یمـ

الوگ از سـنخ پرسـش و یـ دیک متن به سان یکه خواندن کور معتقد است یک، ر)٢٧٣
ن خواننـده و ی بـیالوگیـتاب و قرائت متن، دک ۀه مطالعکتوان گفت  یست و نمیپاسخ ن

 نـوع یـکوشـنود،  ه گفـت کـ چـرا؛ق متن برقرار شده استیه از طرکلف متن است ٶم
 وجـود ین ارتبـاطی آن، چنـۀ متن و خواننـدۀسندین نویتبادل پرسش و پاسخ است؛ اما ب

ن عمل نگارش و عمل خواندن یز بیتاب نک. دهد یسنده به خواننده پاسخ نمیندارد و نو
رابطه و ارتباط مستقیم میان صاحب سـخن و مخاطـب را از بـین بـرده نده و ک افییجدا
ز در هنگـام یـلـف نٶ در هنگام نگارش حضور نـدارد و مگر، خوانندهی دیاز سو. است
د بتـوان ین مقدمه شایبا ا. )۶٢۶: ١٣٨۶احمـدی، (ب است ی اثرش توسط خواننده، غاۀمطالع

سه یـ را مقای و نوشـتاری گفتـاریهـا ورسکسیـ دیهـا  شاخصهیتر املکطور بهتر و  به
  .ردک

   نخستۀشاخص. ١ـ٣
و بـه تبـع آن معنـا، ) عـل سـخن گفـتنف (ی زبـانۀ، واقعـی گفتاریها ورسکسیدر د

 در ی زبـانۀگر، معنا محصول واقعیر دی به تعب.ردیگ یل مکورس شکسی دۀ با واقعزمان هم
ورس کسیـ، معنا مقـدم بـر دی نوشتاریها ورسکسیه در دی کحال ورس است، درکسید

 انتقـال یلـف بـراٶ می از عمـل قـصدیرا آنچه در متن نوشته شده است، ناشـی ز؛است
ن ابتـدا معنـا وجـود یبنـابرا. افتـه اسـتی ین معنا در نوشتار صورت خارجیه اک معناست

. )٣۶١: ١٣٨۵واعظـی، (ت و مانـدگار شـده اسـت یـداشته است و سپس در قالب متن، تثب
هـای   زبـانی در دیـسکورسۀگیری معنا با واقع ی شکلزمان هم منظور از  کهگفتنی است
روشـن . ر معنـای قـصدی گوینـده اسـتثیر عناصر موجود در دیسکورس بـأگفتاری، ت

است که منظور از این شاخـصه، نبـودن معنـای قـصدی در دیـسکورس گفتـاری بـرای 
ثیر عناصر دیسکورس بر معنای قصدی، معنـادهی و حتـی أگوینده نیست، بلکه منظور ت

  .معناسازی نسبت به معنای قصدی گوینده است
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  ورسکسیات قرآن بر دی مراد خداوند از آی معنای مقدم بودنبررس. ١ـ١ـ٣
ا یـه آکـن پرسـش اسـت یـن شاخصه نسبت به زبان قرآن، مستلزم پاسخ به ای ایبررس

ا ی آ،گریر دی به تعب.ورس بوده استکسی مراد خداوند در فرستادن قرآن، مقدم بر دیمعنا
 ی از عمـل قـصدیآنچه در قرآن در قالب لفظ درآمده و سپس مکتوب شده است، ناش

 در قـصد و مـراد خداونـد ،ل معناست و عناصر موجود در دیسکورس انتقایخداوند برا
 وجود تبع آن معنا بهبه  و ی زبانۀورس، واقعکسی دۀ با واقعزمان همه کنیا ایاند،  ثیر نداشتهأت

چنـان بـه  ا معنـا آنیـگـر، آیر دی به تعب.ثر از عناصر دیسکورس استأآمده است و معنا مت
  شد؟ یافتاد، معنا هم منتقل نم یرس اتفاق نموکسیدیسکورس وابسته است که اگر د

ا یـه بـه دنبـال حادثـه کـ یاتیآ. ١: اند ات قرآن دو دستهی، آیلک یبند می تقسیکدر 
 یگونــه ســبب نزولــ چی و بــدون هــًه مــستقالکــ یاتیــآ. ٢انــد؛   نــازل شــدهیســبب نزولــ
 یوم قرآنــدانــشمندان علــ. )١۴: ١۴١١ ؛ غــازی،١٣٢ و ٧٨: ١٣٧٢ ،صــالح صــبحی(انــد  فروآمــده
ه کـ یاتیـسه بـا آیـاند، در مقا  خاص نازل شدهیا سببیه به دنبال حادثه ک یاتیمعتقدند آ
  .)همان منابع(رند یگ دربرمیات قرآن را ی از آکیاند، حجم اند  نازل شدهًمستقال

ورس کسیاند و به د  نازل شدهًه مستقالک یاتی آیعنی دوم، ۀات متعلق به دستی آۀدربار
 یریـگ لک بـا شـزمان همه کات، از آنجا ین آیه در اکرند، روشن است  تعلق ندایخاص

 بـا زمـان هم معنا را یریگ لکتوان ش ی گفتاری وجود نداشته، نمیورسکسی دًمتن، اساسا
  .ثیر دیسکورس و معنای قصدی و مراد خداوند دانستأثیر و تأورس و حاصل تکسید

انـد، خـود چنـد  نـازل شـده یا سـبب نزولـیـه به دنبال حادثـه ک نخست ۀات دستیآ
 زمـانی هـم یژگـیه رخ داده است و ویش از آیات، سبب پین آی از ایاریدر بس: اند گونه

ان، ک از مشریالٶه پاسخ سک یاتی مثال در آیست؛ برای محقق نی زبانۀورس و واقعکسید
ال نـازل نـشده ٶ و بدون فاصـله پـس از سـزمان هم ًه لزومایاند، آ ا مسلمانانیتاب کاهل 

ان از کا مـشریـان یـهودی  ازیال گروهـٶ سـیپـ ه درکـن بـاره مـشهور اسـت یدر ا. ستا
 ١۵، ١٢ (ی مدتی برایوح» روح«و  »هفک اصحاب« ،»نیالقرن یذ «ۀ دربارامبریپ
 از مـوارد یاریدر بـس. )٧/۶: تـا ؛ طوسی، بی١۵/١٢٨: ١۴١٢طبری، : ک.ر(قطع شد )  روز١٩ا ی

 .انـد ق دادهیـ اطـراف خـود تطبیه را بر رخـدادهایه نازل شده و سپس مردم آیهم اول آ
ها،  قین تطبیست و با تسامح به این موارد درست نی سبب نزول بر ایقین اطالق حقیبنابرا
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هـا، از سـنخ   از سبب نزولیاریه بسکرو گفته شده  نیا از.  نزول گفته شده استسبب
ه  کـسـبب نـزول، چنـان یقـیان حقیاند تا ب یریحات تفسیان توضیه و بیم آکتطبیق بر ح

ن یه ایه آکن است ی، منظور ا»ذاک یف ةیاآل هذه نزلت«: دیگو ی میا تابعی صحابه یوقت
ن موضـوع، یـه اکـنیشود و بر مصداق مورد اشاره منطبـق اسـت؛ نـه ا یم را شامل مکح

  .)١/١٢٧: ١۴٢١؛ سیوطی، ١/١٢۶: ١۴١٠زرکشی، : ک.ر(ه باشد یسبب نزول آ
، در ظـاهر، ...ۀ اکمـال و تطهیـر، آیـۀت، آیی والیۀر آی، نظاتی از آکیاگرچه در اند

 بـدون در نظـر گـرفتن  اسـت کـه رخ داده و گمـان شـدهی زبـانۀ با واقعـزمان همسبب 
انـد و تبیینـی  ن دوبـارهیـی و قابل تبکات اندین آی ا.ستیه روشن نی آیورس، معناکسید

رسد معنا خـارج  ت، به نظر میایدر این آکه  است ی گفتن١.طلبند فراتر از این نوشتار می
هـای متنـی قابـل برداشـت اسـت و تنهـا  ل گرفتـه و از طریـق داللـتکورس شکسیاز د

  .افته استیا گروه مورد نظر خود را یورس، فرد کسیه درون دکمصداق است 
 یهـا ورسکسیـ دۀن شاخـصین نخـستیـیه در تبکجه گرفت یتوان نت یاساس م نیا بر
 ؛ سـازگارتر اسـتیورس زبـان نوشـتارکسیـ دۀن با شاخص، زبان قرآی و نوشتاریگفتار

 اندک مواردیل گرفته است و در کورس شکسیات، خارج از دی از آیاریرا معنا در بسیز
زمـان  که معنا هـمتوان گفت  ی میه گفته شده، به سختی نزول آی برایورسکسیه دکهم 

عنای قصدی و مراد ثیر دیسکورس و مأثیر و تأل گرفته و حاصل تکورس شکسی دۀبا واقع
  .افتی ی نمیز وجود خارجیه نیافتاد، آ یورس اتفاق نمکسیخداوند است و اگر د

هـای زبـان قـرآن بـا ویژگـی  گفتنی است کـه در ایـن عنـوان، تنهـا یکـی از ویژگـی
ی زمـان هـمهـای گفتـاری و غیـر  گیری معنا با دیسکورس در دیسکورس ی شکلزمان هم

نوشتاری مقایـسه شـده اسـت و از آنجـا کـه در اکثـر های  در دیسکورس) تقدم معنایی(
ی زمـان هـمآیات، معنا مقدم بر دیسکورس شـکل گرفتـه و در مـواردی هـم کـه ادعـای 

 توان اشـکال کـرد  می،گیری معنا و دیسکورس وجود دارد، به شرحی که گذشت شکل
  .های نوشتاری سازگارتر است این ویژگی زبان قرآن با ویژگی زبان در دیسکورس

ر پایان بیان این نکته بایسته است که معتقدان به گفتاری بودن زبـان قـرآن، سـبک د

                                                                 
  .در نوشتارهایی مستقل به آیات یادشده بپردازندکه ند ا آن نگارندگان این نوشتار بر. ١
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فرهنـگ بـه معنـای اعـم (توجهی به دیسکورس  دانند و در نتیجه بی  را گفتاری میقرآن
 فرهنگی خاصی ۀاند و به سبب یا حادث را حتی در آیاتی که به طور مستقل نازل شده) آن

روشن است کـه . کنند ا ناصحیح این آیات قلمداد مید، موجب فهم ناقص ینتعلق ندار
 گیری معنا بر دیسکورس نیست، اگرچه از این منظر، ناقض تقدم شکلاین بیان و استدالل، 

نظـر از  شود، فهم و خوانش آن با صرف از آنجا که متن قرآنی، متنی فرهنگی قلمداد می
اسـت و پاسـخ بـه آن کـه این نکته نیز موضوعی مبنایی . عناصر فرهنگی ناممکن است

  .طلبد البته از لوازم اعتقاد به گفتاری دانستن زبان قرآن است، پژوهشی مستقل می

   دومۀشاخص. ٢ـ٣
 پس از وقوع ی زمانکورس گذراست و اندکسی دۀ، واقعی گفتاریها ورسکسیدر د

ورس به مدد نگارش در کسی، دی نوشتاریها ورسکسیه در دی کحال رود، در ین میاز ب
یـادکردنی اسـت کـه تثبیـت . )٨٨: ١٣٨٩ حـسنی،( ماندگار دارد یاتیت شده و حی، تثبمتن

 ممکـن نیـست و عناصـر موجـود و دخیـل در ًدیسکورس گفتاری در قالب متن اساسـا
 زبانی ۀثبیتشان بعد از واقعتچنان متعدد و متکثرند که  دهی معنا در دیسکورس، آن شکل

گرفتـه در دیـسکورس   زبـانی شـکلۀوان واقعـتـ این تصور که مـی. نماید غیر ممکن می
ــست ــی نی ــصور دقیق ــرد، ت ــت ک ــوب و تثبی ــاری را مکت ــد ؛گفت ــه در فراین ــرا آنچ  زی

 یا ،شود، تثبیت دیسکورس نیست، بلکه در چنین فرایندی سازی گفتار تثبیت می مکتوب
 شـوند و یـا برداشـت ذهنـی مخاطبـان بـر قلـم فقط الفاظ منهـای دیـسکورس ثبـت مـی

  .تر است  که حالت اخیر به معنای قصدی گوینده نزدیکنشینند می

  ورس در متن قرآنکسید) انجماد(ت ی تثبیبررس. ١ـ٢ـ٣
 یدام نوع دیسکورس سـازگارکال این است که زبان قرآن با ۀ دوم سٶ شاخصۀدربار

ن مورد هم سودمند یه در اکن یشی موضوع پۀن درباریینظر از نوع تب  دارد؟ صرفیشتریب
د و شـرط یـانـد، بـدون ق  و بـدون سـبب نـازل شـدهًه مـستقالک را یاتیل آاست و حداق

 یاری دانـست، در بـسیورس متن را نوشتارکسین موارد، دیتوان در ا یرند و میگ یدربرم
 با صحابه امبریم پی مستقیکتکالیه در ظاهر حاصل دک ی قرآنیها از پرسش و پاسخ

  .ردک یریگ یتوان پ ین شاخصه را میاست، ا
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ا یـان ک از سـوی مـشریالٶ بـه دنبـال سـًه غالبـاکـ ی قرآنیها ثر پرسش و پاسخک ادر
 امـا .ن رفته اسـتی پس از وقوع از بکی اندیورس گفتارکسیمسلمانان رخ داده است، د

ت یـ خـاص تثبیا  و متن قرآن، به گونهیورس نوشتارکسیال و پاسخ آن در دٶموضوع س
 بـه یابیرفتـه، دسـت نیبِی ازرس گفتاروکسی به دیه بدون دسترسی کطور  به؛شده است

تـوان  ها، به روشنی می گونه مثال  در این١.ن استکورس متن ممکسیمعنا با استفاده از د
 به دیـسکورس نوشـتاری ،مشاهده کرد که دیسکورس گفتاری با تغییر ساختار و ماهیت

  .تبدیل شده است
َألونك  یۀق آی و تطبیل در ضمن بررسیدر ذ َ ُ َ ِعـن َـْس

الا َ ِأل ـ َ ْ َ ِقـل ْ
ال ُ ُاأل ـ َ ْ َ ِوالرسـول ِِهللا ْ ُ َّ وا َ ُفـا َّ  َاهللا َ

وا ُوأ ِ ْصــ
َ َذات َ م َ ْیبــ ِنُک ْ ُوأطیعــوا َ ِ

َ ُورســوله َاهللا َ َ ُ َ ْإن َ ْکنــمت ِ ُ ْ َمــؤمنني ُ ِْ ِ ُ )ن یــ مطــرح در ایژگــ ی بــا و)١/ انفــال
ن یـی تبیورس نوشـتارکسی در دیورس گفتارکسیت دی انجماد و تثبیشاخصه، چگونگ

  .شود یم
 و حاضران در جنـگ، غنـایم  میان پیامبریورس گفتارکسیموضوع مطرح در د

 ی چگـونگۀ از آنـان، دربـاریا گـروه خاصـیـحاصل از جنگ بدر است که مـسلمانان 
  از؛)٢٣۵: ١۴١١ ؛ واحـدی،١/٢۵۴: ١٣۶٧ قمـی،(نظـر داشـتند  گر اخـتالفیدیکـم آن با یتقس
ال از ٶن مـورد سـیبنـابرا. پرسـند یشان مـیـ ا آن ازۀ آمـده و دربـارامبریـرو نـزد پ نیا
 ؛ حاصل از جنگ بـدر اسـتیم جنگی در دیسکورس گفتاری، خصوص غناامبریپ
 از جنگ و اختالف بر سر ی پرالتهاب ناشیه مسلمانان در آن فضاکد ینما ید میرا بعیز

و بـه طـور ) هـا  جنگۀدر هم( به طور عام یم جنگیم غنایم، به موضوع تقسیم غنایتقس
دو موضوعی که در دیسکورس متنی قرآن بـه (ده باشند یشیاند» انفال«تر به موضوع  عام

  ).آن پرداخته شده است
دهـد کـه فـضای موجـود در دیـسکورس   انفال نـشان مـیۀ نخست سورۀدقت در آی

در . گفتاری، با تغییر ساختار، ماهیت و موضوع، در دیسکورس متنی تثبیت شـده اسـت
                                                                 

تفاده از دیـسکورس متنـي آیـات، بـه معنـاي یادآوري این نکته ضروري است که دستیابي به معنـا بـا اسـ. ١
گونـه  که پیشتر گفته شد، این  چنان. متن در خأل نیستۀها و مطالع دانسته ها و پیش فهم  پیشۀحذف هم

که فـرض گفتـاري بـودن زبـان قـرآن،  حالي اند، در ها به عنوان ابزار فهم مطرح دانسته ها و پیش فهم پیش
که عدم دسترسي به آن بـه سـوء  طوري منبع بودن آن است، بهدسترسي به دیسکورس گفتاري از جهت 

  .شود  عدم فهم منجر ميًفهم یا اساسا
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  :شود  اشاره می باره به چند نکتهاین
 یــکتکالی دیــکامبر و صــحابه، در یــان پیــ میورس گفتــارکسیــکــه د حــالی در. ١

ه، ایــن یــنــد پرســش و پاســخ مطــرح اســت، در آیمــستقیم برقــرار اســت و فرا) گفتگــو(
  .شده استٶال ل به گزارش سیتبد» كلونأسی«م، با فعل ی مستقیکتکالید

.  حاصل از جنگ بدر اسـتدر دیسکورس گفتاری، موضوع مورد گفتگو غنایم. ٢
رده کـال ٶ سـامبریـ انفـال از پۀه مسلمانان دربارکد ینما ید میه گفته شد، بع کچنان
 حاصـل از یمـت جنگـیبه طور خـاص، جـز همـان غن» انفال«ن موضوع ی بنابرا.باشند

  . آنان باشدیتواند معهود ذهن یجنگ بدر، نم
، که البته معهـود »انفال«الح در مقابل در دیسکورس نوشتاری، با به کار رفتن اصط

به طور عام پرداخته شـده » انفال«ذهن مخاطبان دیسکورس گفتاری نیست، به موضوع 
 یم جنگـی جنگ بدر، هم شامل غنایم جنگیه هم شامل غناک )٨ ـ٩/٧: ١۴١٧ طباطبایی،(
 .اسـت» انفـال«ر مـوارد داخـل در موضـوع یرو و هم شـامل سـا شی پیها ر جنگیسا

 را پاسـخ یورس گفتـارکسیـ مخاطبـان دیال و معهود ذهنـٶه، مورد سیچه آن اگریبنابرا
  . جنگ بدر نداردیم جنگی به آنان و خصوص غنایچ اختصاصیداده، ه

البته در این خصوص ممکن است گفته شود کـه معتقـدان بـه گفتـاری بـودن زبـان 
ایـن بیـان . دکننـ دانند و از معنا در دیسکورس گفتاری تجاوز نمـی قرآن، آیه را عام نمی

 تفاوتی معنایی ـ لغوی انفال با غنایم، با توجه به کاربرد) الف: دو اشکال اساسی استدارای 
اختـصاص آیـه بـه ) هر دو واژه در آیات قرآن و دقت کالم الهی در انتخاب واژگان؛ ب

گفتنـی .  ...ال، مخاطبان، جنگ بدر وٶغنایم مورد س: دیسکورس و لوازم آن؛ از جمله
 مورد بحـث، مـانع فهـم تـاریخی آیـه ۀاعتقاد به نوشتاری بودن زبان قرآن در آیاست که 

بـر کیـد أصدد ت کند، بلکه در نیست و یا اینکه فهم تاریخی آیه را ناصحیح قلمداد نمی
  .باشد این نکته است که آیه از ابتدا منحصر در فهم مخاطبان تاریخی نمی

قـرآن . استفاده شـده اسـت» قل «ۀژدر دیسکورس نوشتاری، در مقام پاسخ از وا. ٣
 بـا صـحابه نـشده، امبری پیورس گفتارکسیکریم، با استفاده از این واژه داخل در د

د، یایه پس از آنان بک یگری صحابه و هر مخاطب دیال مورد اشاره را براٶه پاسخ سکبل
تنهـا صـحابه، بـه عنـوان نخـستین » قـل «ۀن مخاطب پاسـخ و واژیبنابرا. ندک یمطرح م
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١٢١  

 یالٶن سـی، هـر بـار چنـیانک و در هر زمان و می هر مخاطبیه براکستند، بلی نمخاطبان
  .ارآمد استکن پاسخ ید، ایش آیپ

ــاگرچــه بخــش پا. ۴ ــۀ  آیانی وا ی ُفــا َّ وا َاهللا َ ُوأ ِ ْصــ
َ َذات َ م َ ْیبــ ِنُک ْ ُوأطیعــوا َ ِ

َ ُورســوله َاهللا َ َ ُ َ ْإن َ ْکنــمت ِ ُ ْ ُ 
َمـؤمنني ِْ ِ ُصـدد   اشـاره دارد و دریورس گفتـارکسیصحابه در دان ی اختالف می به فضا

 ی عامیها امین بخش پیدر ا.  به آنان نداردیاصالح آن است، روشن است که اختصاص
» مـانیاطاعت خدا و رسول در پرتو ا«و » گریدیکان یاصالح م«، »ی الهیتقوا«: مانند

قابـل خـوانش و ، )انفـال(ه یـ مفهوم عام مطـرح در آیدام در راستاکه هر کوجود دارد 
ه در ک ین عبارات، از التهاب، تنش و حتی مخالفتیه با ایه آکد بتوان گفت یشا. اند فهم
 یریشگیـد، پیـن است در برابر اختصاص انفال به خدا و رسول او به وجـود آکنده ممیآ
مان، بـه تقـوا، اصـالح ینندگان را در صورت اک یش پاسخ را ارائه و مخالفترده و از پک
  .رده استکگر و اطاعت خدا و رسول دعوت یدیکان یم

کیت تنهـا  ن عبـارات نـهیـن اسـت کـه تمـام ایـن نوشـتار ای صاحب قلم در اۀد دوبارأ
ه هـر گونـه مخاطـب کـگیـرد   دربرمـییورس گفتـارکسیمخاطبان نخستین آیه را در د

ال و هـم ٶ بنـابراین هـم سـ.شـود  را در هر زمان و مکانی شامل مییورس نوشتارکسید
ه یـ مطرح شـد، پاسـخ آیانی و توسط هر مخاطب و پرسشگرکدر هر زمان و مجواب، 

  ١.ثابت است
شده، آنچه در متن تثبیت شده، معنا و عناصر دیـسکورس ۀ یادروشن است که در آی

گفتاری نیست، بلکه خداوند معنایی بسیار فراتر از معنـای موجـود در دیـسکورس را در 
  .متن تثبیت کرده است

   سومۀشاخص. ٣ـ٣
واســطگی و ارتبــاط مــستقیم وجــود دارد،  ، نــوعی بــیی گفتــاریهــا ورسکسیــدر د

                                                                 
 انفال که در موضوع جنگ بدر و حـوادث و اتفاقـات قبـل و بعـد از آن ۀبررسي سایر آیات ابتدایي سور. ١

 دیسکورس شـفاهي است، اگر با همین رویکرد دنبال شود، به روشني نشان خواهد داد که زبان قرآن تابع
روست که به فضاي دیسکورس و  این  از؛نیست، بلکه قرآن حکایتگر واقعه در دیسکورس نوشتاري است

ثر در فهـم ٶآنچه نیازمند به دانستن بوده، در دیسکورس نوشتاري اشاره کرده و هر آنچـه مـورد نیـاز و مـ
  .نبوده، واگذاشته است
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 .شـود، انطبـاق دارد ه قصد و نیت صاحب سخن با معنای آنچـه گفتـه مـی کای گونه به
 یحتـ. نده اسـتیتوان گفت که معنا بدون واسطه، منطبق بر مراد و قصد گو بنابراین می

ورس کسیـ وجـود داشـته باشـد، دی ابهـامایـ معنا بر مـراد منطبـق نباشـد یاگر در موارد
 یهـا ورسکسیـ در مقابـل، در د. ابهام و مسئول انطباق معنا بر مراد اسـتۀنندک برطرف
لف تطابق ندارد و ممکن است معنای مـتن، فراتـر ٶ با قصد مً، معنای متن لزوماینوشتار

  .)٣۶١: ١٣٨۵واعظی، (لف بوده است ٶاز چیزی باشد که مقصود م
 بنـابراین اگـر داللـت .، معنا منطبق بر داللت متن استی نوشتاریها ورسکسیدر د

لف اسـت و ٶ متن منطبق بر مراد مۀلف باشد، معنا با واسطٶت میمتن منطبق بر قصد و ن
ه معنا منطبـق بـر مـراد کشود  یلف باشد، گفته مٶت میاگر داللت متن فراتر از قصد و ن

، سـخن از یورس نوشـتارکسیه در دک است گونه نیا. ست و فراتر از آن استیلف نٶم
 با عنوان استقالل و یژگ ین ویور از ایکر. دیآ یش میات مستقل متن پیلف و حٶمرگ م
ن یوکان تیه در جرکاو معتقد است . ندک یاد میلف ٶت می متن از قصد و نیمند فاصله

، نوشتن موجب استقالل متن یورس نوشتارکسی به دیورس گفتارکسیمتن و گذار از د
شـود و آنچـه نگاشـته و در قالـب مـتن  یلـف مـٶت میـ فاصله گـرفتن آن از قـصد و نو

 ی بـا معنـای متنـیرو معنـا نیلـف مطابقـت نـدارد، بـدٶات میـ بـا نًگر لزومایدرآمده، د
  .)٨۶ و ٨٢: ١٣٨٩ ؛ حسنی، ۶٢٣ـ ۶٢٢: ١٣٨۶احمدی، ( متفاوت است یشناخت روان
ورس کسیـتابـت در دکه نوشـتن و کـن است یور ایک مورد نظر و مهم در نقد رۀتکن

ه موجب استقالل کست، بلیت او نیلف و قصد و نٶ موجب استقالل متن از می،نوشتار
لـف ٶ می،ورس نوشـتارکسیـن در دیبنـابرا. لف اسـتٶت میمتن در داللت بر قصد و ن

تش یلف همراه با قصد و نٶه مکدهد، بل یلف رخ نمٶور مرگ میکر ریرد و به تعبیم ینم
ه متن درست مورد خوانش و فهم ک یاساس مادام نیا بر. ندک یمتن حلول مدر داللت 

  . متن استیلف منطبق بر داللت استقاللٶت میقرار گیرد، قصد و ن

   قرآنیان متنیپا ی نامحدود و بیها بررسی داللت. ١ـ٣ـ٣
لـف ٶلف دارد و حیاتی مـستقل از مٶ فراتر از قصد و نیت میه متن داللتکته کن نیا

لف بشری محدود است ٶ زیرا ذهن م؛ متون بشری درست استۀند، دربارک یبه مرا تجر
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 بنابراین .نظر داشته باشدّهای ممکن متن را مد  داللتۀ هم، نگارشۀ در لحظتواند و نمی
. لف داخل باشـد، ناصـحیح اسـتٶهای متنی در قصد و نیت م  داللتۀفرض اینکه هم

وان حافظ، از ابتدا ی دی شعریها  از داللتیاریتوان گفت که بس ین میقین باره به یدر ا
هـای متنـی،  ه منظـور از داللـتکـگفتنی اسـت . لف آن نبوده استٶت میدر قصد و ن

 داشـته باشـند؛ نـه هـر داللـت و هایی است که حـداقل معیارهـای روشـمندی را داللت
  .ردیه از متن صورت پذکبرداشتی سوء

 ۀ و فرسـتندی بـشریریـ غیه متنـکـ یهـ خداوند و نسبت به متن الۀدر مقابل دربار
ه کـگفته نـه تنهـا محـال نیـست   است، فرض پیشی مافوق بشریآن در سطح) لفٶم(

 یحی، هر داللت صـحیه نسبت به متن الهکتوان گفت  ین درباره میدر ا. ممکن است
های معیار روشمندی را داشته باشد، ممکن است از ابتـدا داخـل در قـصد و  که حداقل

  از؛شـده اسـت یده نمـیـ بوده باشد، اگرچه در عصر نزول آن داللـت فهممراد خداوند
ن اگر معیارهای روشـمندی فهـم بـر مـراد یبنابرا. رو قابلیت بررسی و پژوهش را دارد این

 برآمده از داللت متن، از ابتدا ۀخداوند احراز شود، این ادعا که فهم جدید و بدون پیشین
 خداونـد وجـود ین قـدرت بـرایرا ای ز؛ال نیستداخل در مراد خداوند بوده است، مح

 منظـور از  کـه اسـتیگفتنـ. رده باشدک را قصد ی متنیها  داللتۀه از ابتدا همکدارد 
ه قواعد عام و خـاص فهـم مـتن در ک است یشده، هر داللتیادن ییح در تبیداللت صح

نـد و ک ح قلمـدادیه خود را صحکن ارزش را دارد ی این داللتیچن. آن لحاظ شده باشد
ار ک متخصصان فن، مورد مداقه و مباحثه واقـع شـود تـا صـحت و سـقم آن آشـیاز سو
  .گردد
 قـرآن و محـدود بـودن یان متنیپا ی نامحدود و بیها اساس، با توجه به داللت این بر

 ۀهای گفتاری، این ویژگـی زبـان قـرآن بـا شاخـص مستقیم داللت بر مراد در دیسکورس
 تفاوت که فرض داخل در مراد خداوند بودنق است؛ با این های نوشتاری منطب دیسکورس

که این فرض نسبت به  حالی  قرآن محال نیست، دریان متنیپا ی نامحدود و بیها داللت
  ١.متن بشری محال است

                                                                 
هـای  بنایی دیدگاه نگارندگان این مقاله با دیدگاه هرمنوتیـستروشن است که این نکته، ناشی از تفاوت م. ١

  .محور است متن
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   چهارمۀشاخص. ۴ـ٣
 ی، گوینده و مخاطب، هر دو حضور دارند و بـه اقتـضای گفتاریها ورسکسیدر د

 یـکتکالیق پرسش و پاسـخ و دی رخ دهد، از طریه ابهامک ورس، هر زمانکسیط دیشرا
ورس، کسین نوع دین در ایبنابرا. ان صاحب سخن و مخاطب، آن ابهام قابل رفع استیم
 .)٢٠٢: ١٣٧٨هـوی، (شود  یام منتقل میق پین طریوشنود اصل است و از ا المه و گفتکم
ن یگزیرائـت، جـاب اسـت و خوانـدن و قیـلـف غاٶ، می نوشتاریها ورسکسی در دیول
 نگـارش غایـب ۀدر این نوع دیسکورس، خواننده در لحظـ. وشنود است المه و گفتکم

  .)۶٢۶: ١٣٨۶احمدی، ( خواندن ۀاست و نویسنده در لحظ

  م با خداوندی مستقیکالکتیان دک عدم امیبررس. ١ـ۴ـ٣
م، یرکـ قـرآن یورس متنکسیه دکن شاخصه نسبت به قرآن روشن است یدر بررسی ا

عنوان   زیرا در این دیسکورس نه خداوند بهواند تابع شرایط دیسکورس گفتاری باشد؛ت نمی
  دیالکتیک مستقیم میان مٶلففرستنده و مٶلف متن حضور دارد و نه انتقال پیام از طریق

 رو که مٶلف در کالم خداوند، از آندر صورت وجود ابهام . گیرد مخاطب صورت میو 
 یورس متنـکسیـن دیح دهد، ایصد و مراد خود را توضه قک حضور ندارد در دیسکورس

ن مـوارد، یـگر، در ایر دی به تعب. ابهام استیگو ، پاسخی داللت زبانکمکه به کاست 
  .واکاوی شود تا قصد و مراد خداوند روشن شوددیسکورس متنی و داللت زبانی متن باید 

لـف و ٶ مانیـ میـکتکالیوشـنود و د ه در آن گفـتک یورس گفتارکسیخالف د بر
المــه و کن میگزی جــاْ، خوانــدن و قرائــتیورس قرآنــکسیــمخاطــب اصــل اســت، در د

ن بـاره از اصـطالح قرائـت و خوانـدن یـز در ایم نیرکه قرآن  کوشنود است، چنان گفت
ْرك َال : رده استکاستفاده  ِّ َ ِبه ُ َلسانك ِ َ َ َل ِ َ ْ َلت ِبـه ِ َّإن٭ ِ َعلینـا ِ ْ َ ُجخعـه َ َ ْ ُوقرآنـه٭ َ َ ْ ُ ِفـإ َ

ُقرأنـاه َذاَ َ ْ َ ْفـاتبع َ ِ َّ
ُقرآنـه٭ َ َ ْ َّمث ُ َّإن ُ ِ 

َعلینا ْ َ ُبیانه َ َ َ َ )امبریات، قرآن بر پین آیبا توجه به ا. )١٩ ــ١۶/ قیامتشـود؛ نـه  ی خوانـده مـ
  ١. منتقل شودامبریرنده، به پیان فرستنده و گی میورس شفاهکسی دیکه در کنیا

                                                                 
 اعمال در قیامت است و نـه قـرآن، توجـه بـه ۀ نامۀبر قول مشهور، این آیات دربار گفتنی است اگرچه بنا. ١

ُقرآنه «ۀواژ َ ْ ییـد أر ت، از این جهت است که معتقدان به گفتـاری بـودن زبـان قـرآن، ایـن واژه را دلیلـی بـ»ُ
 مورد اشاره، بر خواندن و قرائت کـردن، داللـت بیـشتری ۀکه واژ حالی کنند، در دیدگاه خود قلمداد می

  .دادن تواند داشته باشد تا شنیدن و گوش می
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 یه جـاکـ اسـت امبریـن پیـ، ایورس قرآنـکسیه در دک است تصور شود ممکن
م بـا مخاطبـان ی مـستقیـکتکالیقرار گرفته و از طرف خداونـد وارد د) خداوند (١لفٶم

ل یـق جبرئی و از طری قرآن، وحیه لفظ و معناکد توجه شود ین باره بایدر ا. شده است
 یـۀمخاطبـان اول( بـه مـردم امبریـند انتقال معنا از پی منتقل شده و در فراامبریبه پ
 ۀفـیگـر، وظیر دیـبـه تعب. عهـده نـدارد ات بـری جز ابالغ آیچ نقشی هامبری، پ)اتیآ
ْوقـل : ام خداونـد اسـتین خداوند و مردم، تنها ابالغ و رساندن پی بۀ در رابطامبریپ ُ َ 

َللــذین ِ
َّ ا ِ ُأو تــاب ُ َا َ َواألمیــني ْلِک ِّ ِّ ُ ْ ْأســلممت َأ َ ُ ْ َ ْ ْفــإن َ ِ

ُأســلموا َ َ ْ ِفقــد َ َ ْاهتــدوا َ َ َ ْوإن ْ ِ ْلــوا َ َّ َ َفإمنــا َ َّ
ِ
َعلیــك َ ْ َ ُالــبالغ َ َ َ ْ

 )عمــران آل /
َ َما ؛ )٢٠ ِالرسول َ ُ َّإال َّ ُالبالغ ِ َ َ ُواهللا ْ ُیعمل َ َ ْ َتبدون َما َ ُ ْ َوما ُ َتمون َ ُ ُ ان او و یـ مۀ و در رابطـ)٩٩/ مائده( َتْک

َوأنزلنـا : ن استییاش تب فهیمردم، وظ ْ َ ْ َ َإلیـك َ ْ َ َالـذرک ِ ْ َلتبـني ِّ ِّ َ ُ ِللنـاس ِ
َّ َنـزل َمـا ِ ِّ ْإلـ ُ

ِ
ْ َ

ِ )گفتنـی . )۴۴/ نحـل
 گفتاری بودنشده، موضوعی مبنایی است و ممکن است طرفداران است که موضوع یاد

گیری مـتن و دیالکتیـک بـا مخاطبـان، همچـون   را در شکلزبان قرآن، نقش پیامبر
  .تصور کنند) خداوند( واقعی متن ۀنقش پدیدآورند

   پنجمۀشاخص. ۵ ـ٣
 .ورس استکسی خطاب به مخاطب درون دی زبانۀ، واقعی گفتاریها ورسکسیدر د

؛ ٣۶١: ١٣٨۵واعظـی، (ن دارنـد ی، مخاطبـان محـدود و معـی گفتاریها ورسکسین دیبنابرا
ــراد خــارج از دیارتبــاط ســا. )٨٩: ١٣٨٩ حــسنی، ــر اف ــایــورس، از طرکسی  یق انتقــال معن

ورس کسیـ در دیه صـورت شـفاهن انتقـال معنـا بـیـن است اکه ممکورس است کسید
ورس در مـتن و از کسیـق انجمـاد دیـه انتقال معنا از طرکنیا ای رخ دهد یگری دیگفتار
، ی نوشـتاریهـا ورسکسیدر طرف مقابل، در د.  منتقل شودیورس نوشتارکسیق دیطر

همـان ( مخاطبـان نامحـدود دارد یورس نوشتارکسی دیعنیمخاطب خاص وجود ندارد؛ 
 بـا مـتن یـکتکالی متن باشـد و بـا خوانـدن آن، وارد دۀتواند خوانند ی میسکهر . )منـابع
تر به آن   قبلیمکه ک ی گادامریکتکالیوشنود با د ن نوع گفتیاکه  است یگفتن. شود

پرسـد و  ین خواننده و متن، خواننده مـی بِیکتکالین نوع دیدر ا. اشاره شد، تفاوت دارد

                                                                 
ن اصـطالح بـه یـ اسـت؛ وگرنـه نـسبت دادن ای اعتبـاریا  خداوند، بـه گونـهیبرا» لفٶم «ۀاربرد واژک. ١

  .باشد یح نمیخداوند صح
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ن یـه در اکـروشـن اسـت . نـدک یا منتقـل مـدهد و معنا ر یش پاسخ میها  با داللتمتن
ه بـا داللـتش کن متن است یه اکدهد، بل یه پاسخ مکست یلف نٶن میپرسش و پاسخ، ا

 مخاطـب و یهـا ق پرسشیان مخاطب و متن، از طری میکتکالین دی بنابرا.گوست پاسخ
  .ردیگ یل مک متن شیها داللت

  نامحدود داشتن قرآن  مخاطبیبررس. ١ـ۵ـ٣
 مـردم نـازل ۀت همی هدایه قرآن براکن مطلب اشاره دارد یدر قرآن به اات متعدد یآ

ُشھر : شده است ْ َرمضان َ َ َ ِالذی َ
َأنزل َّ

ِ ْ ِفیه ُ ُالقرآن ِ ْ ُ ًهدی ْ ِللناس ُ
َّ ٍویبنات ِ َ ِّ َ َمن َ َاهلدی ِ ُ ِوالفرقـان ْ

َ ْ ُ ْ َ )؛ )١٨۵/ بقـره
 َهذا ُبصائر َ ِ َ ِللناس َ

َّ ًوهدی ِ ُ ٌورمحة َ َ ْ َ ٍلقوم َ ْ َ َقنـونُ ِ ُ ِ )ه اگـر کـز آمـده اسـت یـات نیدر روا. )٢٠/ جاثیه
ز یـه نیـان رفـتن سـبب، آیـد بـا از میـقرآن به مخاطبان عصر نزول اختـصاص داشـت، با

 از امـام یتـیتـوان بـه روا ین باره مـیدر ا. رفت ین میداد و از ب یردش را از دست مکارک
  :ردک استناد باقر

 من القـرآن یة، لما بقی القوم ماتت اآلكولئأ مات ّم ثم قویذا نزلت فإة یّن اآلألو و... «
: ١٣٨٠عیاشی، (» رضاأل دامت السماوات و آخره، مایّوله علأ یجریّن القرآن کلی وش
١/١٠(.  

 موسی بن جعفر از پدر بزرگوارشان، همچنین در روایت دیگری از امام رضا
  :آمده است

ْنزلُی لم ّن اهللاأل... «  دیـّل زمـان جدکـ ی وال لناس دون ناس فهـو فـه لزمان دون زمانِ
  .)٢/١٣٠: همان: ک.؛ نیز ر ٢/٨٧: ١٣٧٨ابن بابویه، (» امةیوم القی یّ قوم غض إلّلکعند و

ستند ی نیه مخاطبان قرآن، گروه خاصکجه گرفت یتوان نت یته مکن دو نیبا توجه به ا
 یسکـارد و هـر ه قـرآن مخاطبـان نامحـدود دکـانـد، بل ه در عصر نزول حضور داشـتهک
رد و وارد گفتگـو و دیالکتیـک بـا آن یتواند با خواندن متن قرآن، مخاطب آن قرار گ یم

 البته منظور از دیالکتیک، نه دیالکتیک گادامری، بلکه دیالکتیک خواننده با متن .شود
  .داند است که ریکور آن را صحیح می

د مشخـصی هـستند و شـده، افـرامخاطبان آیـات یادالبته ممکن است گفته شود که 
 لقـوم«، »ناتّیب« ،»ِللناس«، »یهد«های  عمومیت خطاب در این آیات از اطالق واژه
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 بنابراین مخاطبان خطاب، خصوص افراد درون دیسکورس گفتـاری .آید برنمی» یوقنون
شده باید از روایت یاد. ١: در پاسخ به این اشکال باید گفت که در این صورت. اند قرآن
تنهـا بخـشی از  باید معتقد شد که نـه. ٢را رد یا توجیه کرد؛ ها  ضامین آنپوشی و م چشم

اند؛   آیات قرآن، با از میان رفتن مخاطبانشان، کارایی خود را از دست دادهۀآیات که هم
 عام نبوده و از ابتدا مخاطبان عـصرهای پـسین و ًباید پذیرفت که هدایت قرآن اساسا. ٣

 این مخاطبـان از هـدایت قـرآن، ۀشده و استفاد شامل نمیغیر از مخاطبان عصر نزول را 
 گانۀ یادشده الزامات سهروشن است که . استفاده از هدایت نخستین و منسوخ شده است

  .پذیرفتنی نیست

   ششمۀشاخص.  ۶ـ٣
 و مستقل از آن اسـت، ی زبانۀورس خارج از واقعکسی، دی گفتاریها ورسکسیدر د

ــن از ــ ای ــر واقع ــانی و دالۀرو ب ــ لــت زب ــر دیگــر، در .گــذارد ثیر مــیأهــای آن ت ــه تعبی  ب
 بـا موقعیـت گفتگـویی ،شـود های گفتاری، معنـا و مـدلول آنچـه گفتـه مـی دیسکورس

هـا از  رو در این نـوع دیـسکورس این ، از)٣۶٢: ١٣٨۵واعظی، (گردد  محدود و منحصر می
ورس کسیـدر این نوع دیسکورس، اگر معنای د. شود معنا در دیسکورس سخن گفته می
 از معنـا ی، بخشی زبانیها  نشانهی نماند، با ثبت تنهایدر قالب متن، منجمد نشود و باق

  .رود یان میورس از مکسین رفتن دیهم با از ب
ورس درون متن موجود است و خـارج کسی، دی نوشتاریها ورسکسیدر مقابل در د

. ون آن ظهور داردز دریورس نکسیه متن موجود است، دک ین مادامی بنابرا.ستیاز آن ن
لـف آزاد اسـت، از ٶهـای نوشـتاری، مـتن عـالوه بـر اینکـه از مقاصـد م در دیسکورس

نیز رهاسـت، ) های درون دیسکورس داللت(های اشاری  های ناشی از داللت محدودیت
 دال ْمـتن. )همـان(های معنایی متن ممنوع است  رو اعمال محدودیت برای داللت این از

 یافتن به جهان خاص و منحصر به فرد راین فهم متن مستلزم دستبر یک جهان است، بناب
هـای مـتن   داللـتۀجهان متن که بازتعبیری از دیسکورس متن است، مجموع. آن است
هاست کـه توسـط مـتن گـشوده   منظری کلی از داللتْ به تعبیر دیگر، جهان متن.است
  .)۶٢٣: ١٣٨۶احمدی، (شود  می
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: )٨٨ ـ ٨۶: ١٣٨٩ حسنی،: ک.ر(ژگی اصلی وجود دارد های نوشتاری، سه وی  دیسکورسدر
 یطیط محی از شرایمند فاصله. ٣ از مخاطب؛ یمند فاصله. ٢لف؛ ٶ از میمند فاصله. ١
ورس کسیـ دۀدهنـد لکن سـه ویژگـی، شـیـا. یورس شـفاهکسی موجود در دیرامونیو پ

  .اند یمتن درون
ورس کسیــجــود در د مویرامــونی و پیطــیط محی مــتن از شــرایمنــد فاصــله در مـورد

 یورسکسیـ، دیورس نوشـتارکسیـه دکـن نکتـه ضـروری اسـت یـابـر کید أ، تیگفتار
 فهـم و یه درون متن وجـود دارد، فـضاک یرامونی و پیطیط محی است و شرایمتن درون

، درون یورس نوشـتارکسین فرامتن در دیبنابرا. ندک ی خوانشگر فراهم میخوانش را برا
  .ته است نهفیداللت زبان) یال البه(

   در قرآنیمتن ورس درونکسی ضرورت وجود دیبررس. ١ـ ۶ـ٣
 گفتاری بودنام آن، فرض اعتقاد به یشمول بودن پ م با توجه به جهانیرک قرآن ۀدربار

 یف معنـویـ از معنـا و تحرین رفتن بخش مهمـیورس قرآن، مستلزم اعتقاد به از بکسید
ه کـنی مالزم اسـت و آن ایگرید فرض باطل ان اعتقاد، بیه اکروشن است .  استیجد

ام یـن پیه خداونـد آخـرکـمعنـا  نیمت انجام داده باشـد؛ بـدک خالف حیارکخداوند 
ام ین پی از ایه از همان ابتدا بخشکرده ک نازل یا گونه  خود را بهی و مافوق بشریآسمان
ار یـت بـه صـورت نـاقص در اختیه هداکن است ین مطلب مستلزم ایا. ن رفته استیاز ب
  .ه قرار گرفته باشدیت به جز مخاطبان اولیبشر

بـا (ورس قـرآن کسیـ از عناصـر موجـود در دیاریه بـسکـگر روشن است ی دیاز سو
خ نـزول، مخاطبـان نـزول ی نـزول، تـاری، همچون سبب نزول، فضا) بودنیفرض گفتار

ه کـقدر نامعتبر اسـت  ا آنی و کار اندیا بسی مانده است یاند و آنچه باق ن رفتهی از ب...و
  .ردکتوان به طور استوار و متقن به آن استناد  یمتر مک

َونزلنـا :  چـونیاتیـن باره استناد بـه آیدر ا ْ َّ َ َعلیـك َ ْ َ تـاب َ َا َ ًیانـا ْلِک َ ْ ِّل ِ ُلکـ ٍء ِ ْ ًوهـدی َ ُ ًورمحـة َ َ ْ َ َ 
ری َو ُبــْش َللمــسلمني َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ )؛)٨٩/ نحــل  ُشــھر ْ َرمــضان َ َ َ ِالــذی َ

َأنــزل َّ
ِ ْ ِفیــه ُ ْالقــرآ ِ ُ ًهــدی ُنْ ِللنــاس ُ

َّ ٍویبنــات ِ َ ِّ َ َمــن َ َاهلــدی ِ ُ ْ 
ِوالفرقان

َ ْ ُ ْ َ )؛ )١٨۵/ بقره ـا َیـا َأ ُّ ُالنـاس َ ْقـد َّ ْجـاءمک َ ُ َ ٌربهـان َ َ ْ ْمـن ُ ُربـمکْ ِ ِّ َوأنزلنـا َ ْ َ ْ َ م َ ْإ ْلـیُک َ ًرا ِ ًنـا ُ ِمب ُ )؛ )١٧۴/ نـساء
 ْقد ْجاءمک َ ُ َ َمن َ ٌر ِاهللا ِ ٌوکتاب ُ َ ِ ٌمبني َ ِ ُ )چطـور قـرآن : روسـت  روبـهی اساسیاالتٶ با س)١۵/ مائـده
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١٢٩  

 یورس گفتارکسی روشن بودن خودش، به دیه برای کحال است، در» ءی شّلک لًتبیانا«
ن رفتـه و ی از آن از بـین بخـش بزرگـیقیه به ک یورسکسیازمند است؛ دیخارج از متن ن
» انیـتب«توانـد  یر خود هم نمـین قرآن نسبت به غیبنابرا. ار نامعتبر استیآنچه مانده، بس

 موجـود یورس گفتـارکسیـ قرآن در دی از قدرت روشنگریرا بخشی ز؛باشد) روشنگر(
ت ی مسلمانان هداۀ همیه چطور قرآن براکنیگر ایال دٶس. ن رفته استی از بًه قبالکبوده 

 یورس گفتـارکسی در دیت و رحمت قرآنی از هدایه بخشی کحال و رحمت است، در
ه چطور قرآن برهان قـاطع کنیال آخر اٶس. ن رفته استیابتدا از بوجود داشته و در همان 

 گرفته شود، در حالی که فهم بخشی از این برهان قاطع الهیار در نظر کپروردگار و نور آش
ه ی کـحـال ار اسـت، درک آشین است و چطور قرآن نورکن رفتن آن ناممیبه خاطر از ب

 دانـستن زبـان یبا فرض گفتار( مانده یباقاسته شده و آنچه کن نور یدر همان ابتدا از ا
  . از آن استیتنها بخش) قرآن

 یورس نوشـتارکسیـم بر دک حای آن و فضای قرآن مناسب است از جهان متنۀدربار
 یه درون متن موجود است و فـضاک یورسکسی سخن گفت؛ جهان و دیتاب الهکن یا

، یورس نوشتارکسیمتن در دن فرایبنابرا. ندک ی خوانشگر فراهم میفهم و خوانش را برا
  . نهفته استی داللت زبانیال درون متن و در البه

  گیری نتیجه
 گفتاری یا نوشتاری بودن زبـان قـرآن، بـه جـای ۀدر این پژوهش، برای داوری دربار

های سبکی و اسلوبی متعلق به زبـان گفتـار نـسبت بـه زبـان  یژگیجستجو و رهگیری و
 زبان قـرآن مقایـسه یها یژگی با وی و نوشتاریتار گفیها ورسکسیهای د قرآن، شاخصه

  :شده  انجامۀاساس مقایس بر. شده است
ل گرفتـه اسـت و کورس گفتاری شـکسیات قرآن، خارج از دی از آیاریمعانی بس. ١
ه کـتـوان گفـت  ات گفته شده، نمـیی نزول آی برایورسکسیه دک هم ی مواردکدر اند
ثیر دیـسکورس و معنـای أثیر و تأفته و حاصل تل گرکورس شکسی دۀزمان با واقع معنا هم

  .قصدی و مراد خداوند است
در دیسکورس متنی قرآن، آنچه تثبیت شده است، بسیار فراتر از معنای موجود در . ٢
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 گفتاری ادعایی و منقول در روایات سـبب نـزول و تـاریخ اسـت؛ گویـا های دیسکورس
هـا را در  ر دیـسکورس گفتـاری، آناینکه خداوند با تغییـر سـاختار و ماهیـت مفـاهیم د

  .دیسکورس متنی قرآن تثبیت کرده است
 فـرض محـدود بـودن ًانـد و اساسـا انیـپا ی قـرآن، نامحـدود و بـی متنیها داللت. ٣

هـای گفتـاری، بـا توجـه بـه  مستقیم داللت آیات قرآن بر مـراد خداونـد در دیـسکورس
  .اطل استشمولی، فرازمانی و فرامکانی بودن داللت آیات ب جهان
لـف و ٶان می میکتکالیوشنود و د ه در آن گفتک یورس گفتارکسیخالف د بر. ۴

لـف ٶ قرآن، نه خداوند بـه عنـوان فرسـتنده و میورس متنکسیمخاطب اصل است، در د
لـف و مخاطـب ٶان میـم می مـستقیـکتکالیق دیـام از طریمتن حضور دارد و نه انتقال پ

 اسـت یورس متنـکسین دیالم خداوند، اک در صورت وجود ابهام در. ردیگ یصورت م
  . ابهام استیگو ، پاسخیهای زبان  داللتکمکه به ک

قرآن کریم مخاطبـان . ستندیمخاطبان عصر نزول قرآن، تنها گروه مخاطبان قرآن ن. ۵
رد و وارد یـتواند با خواندن متن قـرآن، مخاطـب آن قـرار گ ی میسکنامحدود دارد و هر 

 ْهـای گفتـاری، مخاطبـان کـه در دیـسکورس حـالی  شود، درگفتگو و دیالکتیک با آن
  .اند محدود به مخاطبان درون دیسکورس

ام هـدایتی آیـات قـرآن کـریم، فـرض اعتقـاد بـه یـشمول بودن پ با توجه به جهان. ۶
 از معنـا و ین رفـتن بخـش مهمـیورس قرآن، مستلزم اعتقاد بـه از بـکسی بودن دیگفتار
ه کـن اعتقاد، بـا ایـن فـرض همـراه اسـت یمچنین اه.  قرآن استی جدیف معنویتحر

ام یـن پیه خداونـد آخـرکـمعنـا  نیمت انجام داده است؛ بـدک خالف حیارکخداوند 
ن رفته و یام از بین پی از ایه از همان ابتدا بخشک فرو فرستاده یا گونه  خود را بهیآسمان
قرار گرفتـه ) هیولبه جز مخاطبان ا(ار عموم مردم جهان یت به صورت ناقص در اختیهدا
  .است
هـای  هـای زبـان قـرآن بـا شاخـصه اساس، با توجـه بـه انطبـاق بیـشتر ویژگـی این بر

  .رسد که زبان قرآن نوشتاری است ورس نوشتاری، به نظر میکسید
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  یشناس تابک
  .ق ١٣٧٨، تهران، جهان، ی الجوردی تحقیق مهد، خبار الرضااعیون ی، عل بن ابن بابویه، محمد .١
المرکـز بیروت،  ، و الخوف من التکفیرة العلمیةویل بین المعرفأالتجدید و التحریم و الت ،حامد صرابوزید، ن .٢

  .م ٢٠١٠الثقافی العربی، 
  .ش ١٣٨۶، تهران، نشر مرکز، اپ نهم چ،ویل متنأساختار و ت، احمدی، بابک .٣
 تهـران، دفتـر نـشر  غالمعبـاس توسـلی،ۀ ترجمـ،)نگرشی نو به قـرآن(اسالم دیروز و امروز ، ارکون، محمد .۴

  .ش ١٣۶٩فرهنگ اسالمی، 
 ، بیـروت، داراپ پـنجم ترجمه و تعلیـق هاشـم صـالح، چـ، نقد و اجتهاد؛الفکر االسالمی ،ارکون، محمد .۵

  .م ٢٠٠٩الساقی، 
مارۀ ، شـکالمـی ـ فلسفی های پژوهش ،» بودن زبان قرآنی گفتاریۀ بر نظرینقد«ی، دمحمدعلی، سیازیا .۶

  .ش ١٣٧٩ز و زمستان یی، پا۴
 تهـران، دفتـر نـشر ،ویـل در اسـالم و غـربأ تۀبررسی هماننـدی فلـسف: هرمنوتیک تطبیقی ،پورحسن، قاسم .٧

  .ش ١٣٨۴فرهنگ اسالمی، 
  .ش ١٣٧٩ تهران، فرهنگ گفتمان، ،گفتمان و تحلیل گفتمانی ،، محمدرضایکتاج .٨
یکـور پـل دگاهدیـ از اسـتنباط اصـول علم و هرمنوتیک دانش در متن فهم عوامل ،درضایدحمیس ،یحسن .٩  و ر

  .ش ١٣٨٩ هرمس،  تهران،،اصفهانی محقق
قابــل دســتیابی در وبگــاه ، نقــد آقــای محــسن آرمــین و پاســخ آقــای مهــدی خلجــی، خلجــی، مهــدی . ١٠

<http://taleeah.af/?articlecontent=941>.  
ه،  حـسین بـشیریۀ ترجمـ،فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک: میشل فوکو ،رابینیو دریفوس، هیوبرت و پل . ١١

  .ش ١٣٧۶تهران، نی، 
  .ق ١۴١٠ ،هالمعرف  بیروت، دار،القرآن علوم فی البرهان ،عبداهللا بن محمد ،یشکزر .١٢
 کتـاب، بوسـتان قـم، ،قـرآن دربـارۀ مستـشرقان آراء بررسـی و نقد: قرآن و مستشرقان ،محمدحسن ،یزمان . ١٣

  .ش ١٣٨۵
  .ق ١۴١١ه، یتب العلمکال دارروت، ی، ب، چاپ دوماالتقان فی علوم القرآن ،، عبدالرحمانیوطیس .١۴
  .ش ١٣٨۵ سمت،  تهران،،گفتمان معناشناختی ـ نشانه تحلیل و تجزیه ،درضایحم ،یریشع .١۵
  .ش ١٣٧٢، یالرض ، قم، منشوراتاپ پنجمچ، القرآن علوم فی مباحث ،صالح یصبح .١۶
  . ق١۴١٧، یاسالم انتشارات ، قم، دفتر، چاپ پنجمالقرآن  تفسیر  فی  المیزان ،نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا .١٧
  .ق ١۴١٢المعرفه،  روت، داری ب،القرآن تفسیر فی البیان جامع ،ریجر بن محمد ابوجعفر ،یطبر .١٨
ر یقـص احمـد قیـتحق و یتهرانـ ابزرگقـآ خیش ۀ مقدم،القرآن تفسیر فی التبیان ،حسن بن ، محمدیطوس .١٩

  .تا ی، بیالعرب التراث اءیاح روت، داریب ،یعامل
، تهران، المطبعة ی محالتیهاشم رسولسید تصحیحو تحقیق  ،اشییالعتفسیر  ،مسعود بن ، محمدیاشیع .٢٠

  .ق ١٣٨٠، یهالعلم
  .ق ١۴١١ل، یالج روت، داری ب،القرآنی النزول اسباب یه،عنا ،یغاز .٢١
تاب، کال ، قم، داراپ چهارم، چیریجزا یموسو بیدطیس قی تحق،قمیال تفسیر ،میابراه بنی عل ،یقم .٢٢

  .ش ١٣۶٧
  .ش ١٣٩٠ د،یتمهال قم، ،یروانیا جوادترجمۀ  ،جامع اثری تفسیر ی،محمدهاد معرفت، .٢٣
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  .ق ١۴٢٣ د،یالتمه د، قم،یالتمهٶسسۀ م قی تحق،الکریم القرآن حول ردود و شبهات همو، .٢۴
یۀ گفتمان مقدمه ،دانل، دایان مک .٢۵   . ش١٣٨٠، فرهنگ گفتمان،  حسینعلی نوذری، تهرانۀ ترجم،ای بر نظر
، کالمـی ــ فلـسفی هـای پـژوهش ،»ینوشتار ای یگفتار قرآن  زبانۀ بر مقالیپاسخ نقد «،ونام، جعفرکن .٢۶

  . ش١٣٧٩ز و زمستان یی، پا۶ و ۵ های مارهش
  .ش ١٣٨٠ نما، یهست  تهران،،قرآن گذاری تاریخ بر درآمدی همو، .٢٧
  . ش١٣٧٩، بهار ٣مارۀ ، شهای فلسفی ـ کالمی پژوهش ،»یا نوشتاری یزبان قرآن گفتار «همو، .٢٨
، یـهتـب العلمکال روت، داریزغلول، ب یونیبس مالک قی تحق،القرآن نزول اسباب ،احمد بنی عل ،یواحد .٢٩

  .ق ١۴١١
  . ش١٣٨۵تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی،  ،اپ سوم چ،درآمدی بر هرمنوتیک ،، احمدیواعظ .٣٠
، پ دوما مراد فرهادپور، چـۀ ترجم،ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک فلسفی: حلقۀ انتقادی ،وزنزکد یوی، دیهو . ٣١

  .ش ١٣٧٨تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 
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  موجز المقاالت
 هلأ ةمواجهی ف دمحم ناّینبل ةّیاسیالس صولاألی عل ةّیلّمأالت ةالنظر

  الکتاب
  
  
  
  
  
  

  ّقم جامعةب كمشار أستاذ( ّیعرابأ نیغالمحس(  
  ّقم جامعةب المقارن ریالتفسفرع  یف توراهکد طالب (نژاد یکاظم حسن(  

 والـضوابط صـولاألی علـ ةیـمبتن کانـت دّمحمـ نـاّینب قبـل من ةّیاسیالس عمالاأل
 هـذا. ةریجـد ةبـصور ألةالمـس هـذهی لـإ البـاحثون هّیتوجـ لم ةّیّهماأل هذه رغم. ةّالمهم
ی ّحتـ الکتـاب هـلأ مع ّیالنب ةریوس عمالأی ف ّیةاسیالس صولاأل عن یبحث قیالتحق
 بحثـت ّالخـاص الهـدف لهذا. الکتاب هلأ مع معاشرتهمی ف نیمنٶللم ةمستمسک تکون
 منهـا اسـتخرجت والکتـاب هـلأی لـإ ةالمرتبطـ اتیاآل ةّخاص میالکر القرآن سور عیجم
 االجتنـاب؛ دیـوالتوح ّالحقی لإ دعوتهم؛ معهم ّیالسلم كالسلو: ةیالتال ةّیاسیالس صولاأل
 ةیـالنهای وفـ. همیعلـ الجهـادة؛ ئّیالـس عمـالهمأ عـنی النه؛ معهم والنزاع ضهمیتحر من

  .عیبد بشکل ّیآنقر جدولی ف واستناداتها صولاأل هذه جعلت
 هـلأ مـع دّمحمـ نـاّینب ةمواجهـ ة،نـّالمدو ةّیاسیالـس صـولاأل :رئیسةالمفردات ال
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  .الکتاب هلأ مع ةالمواجه صولأ ،الکتاب هلأ مع التعامل سلوب، أالکتاب

  صة فی دراسة القرآنّ کطریقة متخص» فی القرآنّحلیل المحتوی النوعیت«
  
  
  
  
  
  

علی عبدالهی نیسیانی  ّ ّ ّّ  
   ةعماجلاو ةزوحلا ثوحب زکرمبة ّالعدالة العامدکتوراه فی فرع  

. اتیـل النـصوص والمحتویـحة لتحلة صـالّیقة علمی طرّی النوعیل المحتوی تحلّعدی
بعـض أجـزاء ، دةّ من خـالل القواعـد المحـدّیل منهجکة تدرس بشّیقة العلمیهذه الطر

 المواقـف واالفتراضـات ی فـّی النوعیل المحتوینظر تحلی ال ،كومع ذل. دّ المحدّالنص
ص ست مثل النصویاته لی نصوص القرآن ومحتوّمن المفترض أن. ّی القرآنّة بالنصّالخاص
لذا . ة للباحثّون لها بعض النقاط الخاصیکحتمل أن یل یع التفاصی وجمی؛ة األخریالعاد
ة ّ االعتبـار القواعـد والخطـوات الخاصـیأخـذ فـیجـب أن ی ّی النوعیل المحتوی تحلّفإن

مة ّ بعض النصائح المقدكة هناّی الدراسات اإلسالمی ف،ك ذلیوعالوة عل. بدراسة القرآن
 النظـرة ی هـذه الورقـة فـیفـ. میرکـات القـرآن الیـ ومحتوّفهم نصة دراسة وّیفکیحول 

ة ّیـقـة بمنهجّصة المتعلّ المعتـاد والنقـاط المتخصـّی النـوعیل المحتـوی تحلیالمقارنة إل
 ّی النوعیل المحتویة الستخدام تحلّی نقترح سلسلة من الخطوات المنهج،دراسات القرآن

 وتشرح هـذه الخطـوات مـن خـالل أمثلـة ،ةّیم هذه الورقة خطوات منهجّتقد.  القرآنیف
  .قةی بهذه الطرّ تتمیة التّکی الدراسات السلویة فّیقیألبحاث حق

، ّ، المــنهج العلمــیّالقــرآن الکــریم، تحلیــل المحتــوی النــوعی :رئیــسةالمفــردات ال
  .ّ البشریكة للسلوّالنماذج الوصفی

  ةّیقرآن نظرة ؛ّیاألخالق الفساد
  
  
  
  
  
  

  ثیحدالو القرآن جامعةب كمشار اذأست( ّهادی صادقی(  
  همدانب نایس یبوعل جامعةب مساعد أستاذ( ّوحید پاشایی(  

ث ی القـرآن والحـدیة فـّیـة حـول الفلـسفة األخالقک عرض وجهات النظـر المـشترّإن
 ،ج من هذه اآلراء مع أسس ومصادر هذه المواردی، ومزّیر اإلسالمکة للفّیسیمصادر رئک
 هـذا ی فـ.ة لإلسـالمّیـة األخالقّیاغة النظری من صاً جزء،ت نفسه الوقیون فیکن أن کمی
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ة ّیـاری مجال األخـالق المعیات فّیأحد النظرکة ّخالقیة األّة األنانیّی بحث نظرّ، تمالمقال
 مجـال األخـالق لهـا یة فـّیـات القرآنی معظم اآلّبدو أنی .میرکم القرآن الیمن خالل تقد

ة، ّ الجنـی مثـل الوصـول إلـ،اة اآلخـرةیـسـتفادة مـن الح، فتقنـع اإلنـسان باالّیمظهر أنان
 ّن أن توجـد ضـدکـمی یات أخـریـ آكن ال تـزال هنـاکل ،... و، الفالحّیرضوان اإللهال

ات یـ آیة لإلسـالم، المـستندة إلـّیـة األخالقّیـ النظرّ أنی علّدلیوهذا ، ةّخالقیة األّاألنانی
ات القـرآن یـ آیظـرة شـاملة علـ نی الحـصول علـّیة، ال تلخص فقط، ومن الضرورّیقرآن
  .ة لإلسالمّیة األخالقّیه النظری علیث ما تنطوی، من حیم ومصادر أخریرکال

ة، واألخـالق، ّة اإلسـالمیّة األخالقیـّة، النظریـّة األخالقیـّاألنانیـ :رئیـسةالمفردات ال
  .ةّة النفسیّواألنانی

  )التوحید (خالص البن سینا فی تفسیر سورة اإلّجاه الفلسفیّستعراض االتا
  
  
  
  
  
  

مشهدب ّجامعة فردوسیّاإلسالمیة بفی فرع تدریس المعارف طالب دکتوراه  (القاسم خوشحال بو  أ(  
  ّأستاذ مساعد بجامعة فردوسی بمشهد (ّ تربتیةنجف زاد علیرضا(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبأستاذ (ة حسن نقی زاد(  
  مشهدب ّی فردوسجامعةب كأستاذ مشار (ّد موسویّد حسین سیّسی(  

 كوذلـ، دیـا باسـم التوحًضیـ تعـرف أیالت، ةکخالص المبارنا سورة اإلیر ابن سّفس قد
ة ّی القواعـد الفلـسفیا علـًمعتمـد،  الفلـسفةیم والمصطلحات الشائعة فیباستخدام المفاه

  مــدار بحثهــا معرفــة اهللای هــذه الــسورة التــیلــإنظــر یهــو . می القــوّیســلوب البرهــاناألو
ًترتبا وً نظامیریهو . قی دقّیّنص فلسف، کدیوالتوح  ات هـذه الـسورةیـن آیس بـیا لـًّیا عقلّ
 هیـلمات المستخدمة فکن الی بّی هذا النظام العقالنیر، یك من ذلی أعلةمسألال بل، فقط
 المبـادئ یعتماد علهو من خالل اال.  ما قبلهیلمة فک ّیل ظهور أیبحث عن دلی كلذلو

 ّیریه التفـسّ نـصی جهـوده فـّلکـبذل ی، یول الفسلفة األیها فی استحصل علی التةّیالعقل
 هـذه یات فیلمات واآلکن الی وجوده بیعّدی یق الذی الدقّیشف عن النظام العقالنکلل

ة من سورة ّیرینا التفسیقة ابن سیل طری هذا المقال نقوم بتحلیا نحن فّام. ةکالسورة المبار
ّ تعـرف ذات الحـقیدمها فـ استخیة التّیاإلخالص والقواعد العقالن ّنتعـرض یفهـا وتعر وّ

 ی التیة األولی اآلیلإا ًهّر أغراض هذه السورة متوجی تفسی فّیجاه الفلسفّم نجاح االتییبتق
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ر ی تفـسیالشرع فین العقل والتطابق بصال وّ االتیوسوف نعرف مد، ف اهللای تعری فّتترکز
  .ةکهذه السورة المبار
  .، اإلله، أحد، واجب الوجود، سورة اإلخالصا، هو، اهللابن سین :رئیسةالمفردات ال

  توبکنة بخصائص الخطاب المنطوق والموازتوبة للقرآن مکاللغة الم
  
  
  
  
  
  

  مشهدب ّجامعة فردوسیبحدیث الو علوم القرآنفرع طالب دکتوراه فی (ّمهدی آجیلیان مافوق  دّمحم(  
  مشهدب ّیردوسجامعة فب كأستاذ مشار(ة زاد سماعیلیإاس ّعب(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبأستاذ  (پور کاظم طباطبائی دّسی(  

 ة بخـصائص الخطابـات المنطوقـةّی خصائص اللغة القرآنوازنةت مّ هذا المقال، تمیف
الء ٶحـسب رأی هـ. ةّ شـفهی لغـة القـرآنعقیـدة کـونم یو تقّتوبة، وتمک والم)ةّالمحکی(

علـی ) ةّالمحکیـ(ة للخطابـات المنطوقـة ّوبیسـلکثر الـسمات األأه یمکن تطبیق ّ أنحیث
لغـة  ّ یجـب الحکـم بـأنّیعوالموضع ّنوالت و، عدم التناسبلتفاترار، االکمثل التالقرآن 
ه مـن ّعتقدون أنـیاب المقال ّتک ، لهذا الرأیًخالفا. ةّة وشفهیس منطوقّتاب المقدکهذا ال

 ّ الـنصتبلـورة ّی عملیلنظر ف اینبغیتوبة، ک منطوقة أو م القرآنلغةکون  یم علکأجل الح
 من خالل دراسـة خـصائص المقالة هذه یفان فّأوضح المؤل ، لهذاًتباعا. نتاجه وإّیالقرآن

 مالمـح القـرآن ّم، أنیرکنتها بخصائص لغة القرآن الوازتوبة ومکالخطابات المنطوقة والم
 خطـاب یفـبلـور م قـد تیرکـ القـرآن الّ وأنمنطوقـةخطابـات الالتتالءم مع خصائص  ال
  .اًضیتوب أکم  لغتهّمن ثمتوب، وکم

اللغـة المکتوبـة  للقـرآن، )ةّالمحکیـ(المنطوقـة لغة القرآن، اللغـة  :رئیسةالمفردات ال
  . المنطوقة والمکتوبةخطاباتالخصائص ، للقرآن

  یجنس حروف القرآن وعالقته بالمعن
  
  
  
  
  
  

خوش منشالفضل بو  أ   
  طهران جامعةب كمشار أستاذ  

 الـشعر دیصـعی ف ةّخاصی والمعن اللفظ نیب الترابط حول هاٶجراإ ّتم ٌاساتدر كهنال
 م،یالکـر القـرآن لغة حول مماثلة دراسات كوهنال ة،ّیالبشر لسنةلأل ةّیدباأل الدراساتی ف
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 هـذه فـادةإی فـ ودورهـا الحـروف اءیـزیف ةّیقـضی وهـ بها االعتناء ّقل نقطة كهنال لکن
 والـدور المختلفـة االلـسنة نیبـ دیالـصع هـذای ف وجودةالم االشتراکات ودراسةی المعان
 المقـال هـذا. یالمعـانی ّتلقـی فـ كدرالـإل كالمـشتری کالمبن ةّینساناإل للفطرة ّیساساأل

 یّلـشتی المعنـ فادتـهإ سّویـدر ةّینـساناإل الفطـرة ککتـاب میالکـر القـرآن عـن ثّیتحد
 حـاءیإو جـادیإی فـ ثرهـاأو الصوت اءیزیلفی یعتن المقال. اللغات مختلف من نیالمستمع
 میوتقو ةّیعلم بصورة ةّیالقرآن صواتاأل لیتحلی عل دّیؤک ّثم المختلفة، اللغاتی فی المعن
  .ةّیالقرآنی المعان فاداتإی عل ثرهاأو اتیالمعط

 ائـتالف القرآن،ی قیموس القرآن، غناء الصوت، اءیزیف القرآن، لغة :رئیسةالمفردات ال
  .نالقرآی فی والمعن اللفظ

   التعلیق فی قصص القرآن الکریمّدراسة الرموز لفن
  
  
  
  
  
  

  همدانب نایس یبوعل جامعةب مساعد أستاذ (ّیترکمان ّینعلیحس(  
  بهمداننایس یعل بو جامعةب ثیحدالو القرآن علومفرع  یف توراهکد طالب (ّیشکوری مجتب (  

  فی الجمهور لمواصلةالتعاطف والقلق تخلق یة القصص التی روایالتعلیق هو أسلوب ف
ة ومرافقـة الجمهـور ّ القـصّوتمتدة ّیة، هو زیادة جاذبّالهدف من التعلیق فی القص. ةّالقص

 فی القرآنان یر من األحیثک یات المستخدمة فّیروایة القصص واحدة من التقن. ةّمع القص
س ین لـکـ، ولّی القـصص القرآنـیة فـّیـن استخدام هذه التقنیأثبت بعض الباحث. میرکال

شرح یـ، ّهذه الرسالة فی مـنهج تحلیلـی .میرک القرآن الیف أنواع التعلیق فیمحاولة لتصن
ف وإعطاء یمال النماذج لتصنکم من خالل استیرک القرآن الیأنواع مختلفة من التعلیق ف

ق یـتعلال مختلفـة مـن اً أنواعـّ أنیجـة هـی النتّة المطـاف، فـإنی نهایف. ّلکبعض األمثلة ل
  .ةّیر روائی سور غیا فًضیة تستخدم أّی عن تقنً فضال،میرکص القرآن ال قصیمستخدمة ف

  .ات، جیرار جینتّ، سحر القرآن، السردیّالتعلیق، القصص القرآنی :رئیسةالمفردات ال

  یّ البن جنالمحتسب فی ةّات الشاذءتصنیف توجیه القرا
  
  
  
  
  
  

   دمشهب ّیجامعة فردوسب كأستاذ مشار( ّ نجفیّیروانیإمرتضی(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبث یحدالو علوم القرآنفرع  یتوراه فکطالب د(نژاد  مرتضی سلمان(  
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ّة وهو أحد علوم القـرآن التـی تعـد أغنـی مـوروث قرآنـیّ علم القراءات القرآنیثرأاست ّ ُ 
وبمراجعة کتب الفهارس یمکن مـشاهدة  .ة کبیرةّة األولی بحصّ فی القرون الهجریّثقافی

ّات فی هذا الموضوع دونت فی هذه الفترة الزمنیفّمئات المؤل ّ الـذی » توجیه القراءات«ة ُ
ه بـدأ ّولکنـ. ةّفات القرآنیـّة المؤلّفی ثنایا بقیذه العلوم کان فی خطواته األولی ُیعتبر أحد ه

وإلی جانب القراءات المشهورة التی کانت  .باالستقالل فی نهایة القرن الثانی من الهجرة
کفـرع   ـ»ةّتوجیـه القـراءات الـشاذ«ء المسلمین وتحقیقهم بـدأ علـم موضوع بحث علما

ّوقد أل . بالظهور فی القرن الرابعـّعلمی جدید  ویمکـن اعتبـار .ةّ کتب خاصكفت فی ذلُ
ل الکتـب التـی ّی مـن أوّالبن جن یضاح عنها القراءات واإلّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذ

وقـد قـام کاتبـا المقالـة باسـتقراء توجیهـات . هـاّة وأهمّفت فی توجیه القـراءات الـشاذّأل
ّثــم صــنفا محــاور هــذه التوجیهــات ة التــی وردت فــی هــذا الکتــاب،ّالقــراءات الــشاذ ّ. 

ة ّعلـی أسـاس بقیـ علی أسـاس القـراءات الـسبع،: ّوالمحاور التی تم رصدها هی التوجیه
 ألمثـال،اة، ّلعربیـلهجات القبائل ا الشعر، ، أحادیث الرسول األکرم ة،ّالقراءات الشاذ

  .القیاس وسیاق اآلیات
ابـن ، یّ المحتـسب البـن جنـ،ةّ توجیـه القـراءات الـشاذ،القـرآن :رئیسةالمفردات ال

  .مجاهد

 ضوء نهج یف میرک القرآن الیف» علی«ة لحرف ّیة الداللکدراسة الشب
  ةّکیالداللة اإلدرا

  
  
  
  
  
  

  ید المجقرآنالعلوم ماجستیر فی فرع  (ل نیاّمریم توک(  
  بلوچستانیستان وجامعة سبأستاذ مساعد ( ّه حسومیّ الّولی(  

د مـن الحـاالت یـ العدیة المستخدمة فّی واحدة من النصوص العربی ه»یعل«لمة ک
 ّلکـن کـل. قّ السابق لما قبله عن مفهوم التفویان بالمعنیر هذا البّعبی. میرک القرآن الیف

 یوقد دخلت ف. ّیزک المری هذا المعنی عل القرآن ال تقتصریلمة فکاستخدامات هذه ال
ة ّیقـة وصـفیتستخدم هذه الورقـة طر. ب مختلفةیدة مع أنسجة وأسالیة جدّیمجاالت دالل

 القـرآن مـن یان فـیـقات هذا البیة لفحص تطبّیة وتستخدم مبادئ الدالالت المعرفّیلیتحل
 ّة، تـمّیـلـة المعرف مبـادئ الدالیا إلـً اسـتنادكلـذل. های لمعانی معنیل ذیم تحلیأجل تقد
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 ید هذا المعنی فحص جودة تمدّ تمّة، ثمّل مرّ ألو»یعل« لحرف ّی األساسی المعنتحدید
، مـن خـالل االسـتعارة ّیزکـلمـة بمعناهـا المرک هـذه الّ للدراسات، فإنًووفقا. ّیزکالمر

 یف.  المختلفةیة من المعانکدة وأنشأت شبیة جدّیمی مجاالت مفاهیوالخطط، دخلت ف
ًّرات األنسجة دورا مهمیی، تلعب العوامل وتغیل هذه المعانکیتش   .اً

  .خطط، الةستعار، اال»علی«ة، حرف ّعلم الداللة المعرفی :رئیسةالمفردات ال

   القرآنی إسرائیل فیة بنّ قصی نقل الرسالة فیر البالغة علیدراسة تأث
  
  
  
  
  
  

  مازندران جامعةب ثیدوالح القرآنفرع علوم  یف توراهکد طالب( ّی رضا شمالیعل(  
  مازندران جامعةب كمشار أستاذ( ع نتاجیکبر ربأ ید علّیس(  
  مازندران جامعةب مساعد أستاذ( ّیمحسن نورائ(  

ر مـن العلمـاء یـثکشـهادة ین وا لمعظم العلماء المسلمًعجاز القرآن وفقإحد جوانب أ
 القـصص یحدإل یإسرائ یّن، قصة بنی الحیف. بالغتهین هو فصاحة القرآن ور المسلمیغ

ور یـد مـن الـس العدی وردت فـیة التـّیالتربوة وّیئة بالنقاط األخالقی القرآن و ملیّالهامة ف
 إرسـال الرسـالة أو یة علّیالصنائع البالغ و استخدام الفنونتأثیرّن ما هو أال ٶوالس. ةّیالقرآن

 ّیبـالمنهج الوصـفس هذا المقـال ّدری.  القرآنیل فیسرائإ یّ قصة بنیّالمضمون خاصة ف
 یل فـیسـرائإ یّات المرتبطـة بقـصة بنـی بعض اآلی دور هذه الفنون والصنائع فّیلیوالتحل
ة بـصورة ّیـع البالغئالـصنا القـرآن اسـتخدم الفنـون وّأنن ّیات تبـیـدراسة هذه اآل. القرآن

اسـتخدام . تـأثیرکثـر أبلغ شـکل وأن بـی المخاطبیلإالمضمون یصال الرسالة وة إلّیعجازإ
. ا مـضاعفةًضـعافأة ّیـ الرسـائل القرآنع تضاعف جمـال ولطافـة وتـأثیرئالصناه الفنون وهذ
ة ّیـدبع األئالـصناّن اسـتخدام الفنـون وأ القـرآن یسلوب المستفاد فـن نفهم من األأمکن ی
 ی الکـالم علـتـأثیرا ًریـضاعف کثیـة ّیالتربوة وّیخالقمور األن األیی تبیّة خاصة فّیالبالغو

  .ةّیم األخالقیهم التعالیّ تلقیل فّسهین ویالمخاطب
  .سرائیلإالقرآن، البالغة، الرسالة، موسی، بنی  :رئیسةالمفردات ال
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