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 تحلیل گفتمان قدرت در قرآن کریم

 1ناز میردهقاندکتر مهین

  2پوررضا طالبدکتر علی

 3پوررقیه رحمان

 چکیده

تمان قدرت در قرآن کریم با استفاده از تحلیل انتقادی با رویکرد ونددای   این پژوهش با هدف تحلیل گف

تحلیلدی گفتمدان اسدتفاده و مدتن      -( انجام شد. به این منظور از روش پدژوهش تویدیفی  2001، 1883، 1891)

 آیه مرتبط با موضوع پژوهش از قرآن کریم بده عندوان   11قرآن کریم به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شد. 

نمونه انتخاب و بر مبنای رویکرد وندای  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل گفتمانی پژوهش حاضدر نمایدان ر   

در تجلدی قددرت خدود اسدتفاده      "غیرمستقیم"و  "مستقیم"خداوند در قرآن کریم از هر دو رویکرد  آن است که

هدای  هدا و گفتمدان  هدی و تعیدین موقعیدت   بدا امدر و ن  در آیات مورد بررسی خداوندد  در حالت مستقیم نماید. می

(، نحوه انجام برخدی  33و  31در بیان نحوه آفرینش انسان )یونس،  سازد؛ کهخود قدرتش را نمایان می مخاطبان

(، تعیدین جهدنم و   16الی  12( و زمان خلقت و مرگ انسان )المؤمنون، 161؛ بقره، 30؛ االنسان، 7امور )الطالق، 

(، و مشخص نمودن اعمدا  نید  و   1و  3، 3(، عذاب یا پاداش )المسد، 13و  13، 12ویر، برای انسان )التکبهشت 

قددرت   شود؛ و چنین گفتمانی نمایان ر تجلدی ( دیده می.(.28و التکویر،  30؛ االنسان، 17بد برای انسان )االنفا ، 

بدر بنددگانم کدامال واضد  و     کند کده قددرت مدن    باشد. خداوند در این آیات اظهار میخداوند به طور مستقیم می

داند. یورت غیرمستقیم نیز در آیاتی که بده  کند و میآشکار است، طوری که هرکس آن را در قلب خود حس می

(، خالق بودن او، و جهان پس از مرگ اشاره دارد بده  3و  3، 2(، اراده او )الرعد، 23و  23توییف خداوند )الحشر، 

سدت کده در برخدی از آیدات ذکدر شدده نمایدان ر هدر دو رویکدرد مسدتقیم و           خورد. البته الزم به ذکر اچشم می

                                                             
 M_Mirdehghan@sbu.ac.ir  شهید بهشتی  دانش اهشناسی، استادیار زبان - 1
  rTalebpour@sbu.ac.i شهید بهشتی  دانش اهشناسی، استادیار زبان - 2
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های خداوند در زنده کدردن  باشند؛ همانند جهان پس از مرگ که از ی  سو با نشان دادن تواناییغیرمستقیم  می

و تجسم اعما  به یورت غیرمستقیم و با مشخص کردن نتیجه اعما  به یورت مستقیم قدرت خداوند را نشدان  

 دهد.  می

 قرآن، تحلیل گفتمان انتقادی، قدرت، بافت و متن کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است و برای هدایت نوع بشر و همه اعصار و ملل فرستاده شده است، لذا منطق 

هایی باشد کده قدرار اسدت     انکند که خداوند حکیم و توانا زبانی را به کار گرفته باشد که قابل فهم برای تمام انس حکم می

یابیم که زبان قرآن زبانی هم انی است که تمامی امور مربدو    مورد هدایت واقع شوند. با دقت بیشتر در آیات قرآنی درمی

گیرد. مراد ما از هم انی و مردمی بودن زبان قرآن در اینجا سدخن گفدتن بدر     به زندگی انسان را در دنیا و آخرت در بر می

اند و در فرهنگ قومی و اقلیمی ها اگرچه در لغت و ادبیات از یکدی ر بی انه مشترک همه مردم است. انساناساس فرهنگ 

گوید.  ها سخن می هایی دارند، اما در فرهنگ انسانی مشترکند. قرآن کریم نیز با همین فرهنگ مشترک با انساننیز تفاوت

دانیم که رسالت قدرآن هددایت انسدان اسدت و از      است و نیز میزبان قرآن برای هم ان آشنا و فهمش برای هم ان میسر 

ای باشد که رسالت خود را به نحدو احسدن انجدام دهدد و از      آنجا که از طرف قدرت مطلق فرستاده شده است. باید به گونه

کده مخاطدب را    آنجا که برای انذار بشر زبانی قدرتمند و الفاظی گیرا نیاز است، لذا زبان قرآنی بایدد حداوی قددرتی باشدد    

 تحت تاثیر خویش قرار داده موجب گردن نهادن به دستورات و مقررات دینی شود. 

 و ندوین  رویکدرد  و دارد هم دانی  شناسدی  زبدان  رشدته  در ریشه که است ایرشته میان موضوعی گفتمان تحلیل

 وسدیعی  گسدتره  اخیدر  هدای دهه در گفتمان انتقادی، تحلیل آن دنبا  به و  انتقادی شناسی زبان یعنی آن، یافته توسعه

زاده، اسدت )آقاگدل   برگرفتده  در را شناسدی  روان و هندر  سیاسدی،  علدوم  فلسفه، شناسی، جامعه ادبیات، هایهمچون رشته

های تلویحی طبیعی شدده کده منشد      (. رویکرد انتقادی که در برابر رویکرد توییفی قرار دارد مدعی است که گزاره1396
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کنندد.   شوند و در تعیین جای اه مردم بعنوان فاعالن اجتماعی نقش ایفا مدی  تمان فراوان یافت میایدئولوژی  دارند در گف

هدای فدردی،   ایددئولوژی  ی اشخاص تدا چده انددازه نتیجده    کند تا بفهمیم که گفته تحلیل گفتمان انتقادی به ما کم  می

شوند. متون طوری نوشدته   ح مقابل چ ونه بحث میها هن ام رویارویی با جنا هاست و این ایدئولوژیسیاسی و اجتماعی آن

(. از نظر وندای  لفظ انتقادی به این دلیل بده تحلیدل   1883، 3شوند که منافع فردی و گروهی را تامین کنند )وندای  می

زد. بتواند رابطه بین زبان، قدرت و ایدئولوژی که برای مردم عادی قابل تشخیص نیست را برمال سا گفتمان اضافه شده که

به عقیده وندای  قدرت اجتماعی از ی  طرف ریشه در دسترسی به منابع ارزشی جامعده ملدل ثدروت، درآمدد، موقعیدت،      

 های متفاوت گفتمان دارد.  تحصیالت و غیره و از طرف دی ر ریشه در دسترسی خاص به بافت

 ایو  رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی به شرح زیر است:

 فهومی گفتمانی دارند.روابط سلطه و قدرت م 

 پردازد. تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی مشکالت اجتماعی می 

 دهد. گفتمان نقش ایدئولوژی  دارد و ایدئولوژی، گفتمان را شکل می 

 شود. فرهنگ و جامعه به وسیله گفتمان ساخته می 

 .تحلیل گفتمان کاری تفسیری و تبیینی است 

 دئولوژیکی از متون است.تحلیل گفتمان انتقادی نوعی تحلیل ای 

 ایدئولوژیکی هستند همه متون دارای بار و ان یزه. 

( به نام زبان و 1878) 1شناسی انتقادی و در اثر معروف فاولر و همکاران توان در زبان اساس تحلیل انتقادی را می

-رویکردهای کالمی زباناز بسیاری جهات یکی از  -تحلیل گفتمان انتقادی–زبان شناسی انتقادی  و کنتر  جستجو کرد.

از های مختلدف  ها و رشتهشود، گرچه این رویکرد با پذیرفتن ت ثیرات عمیق و جانبی از حوزهگرا محسوب میشناسی نقش

-های بدارز انتقدادی و سیاسدی را بده    هشود که دغدغمیای رشتهو وارد فضای باز و میان گذردگرا در میشناسی نقشزبان

شناسی از اسی انتقادی، تحلیل زبان شناختی متون و گفتمان با رویکرد اجتماعی است و از نظر روششنزبان"همراه دارد. 
                                                             

4 - Van Dijk, T. 

5-  Fowler, R. et al. 
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-)آقدا  "جویدد که توسط مایکل هلیدی توسعه یافت، بهره مدی  -نظام بنیاد–شناسی نقشی های مرتبط زبانمفاهیم و روش

 7دای (، وند 1899) 6ه از جملده هداو و کدرس   های دی ری نیز انجام شدد  در این زمینه پژوهش(. 161، ص 1391زاده، گل

شناسدی   ( که هم ی باعث بسط و توسعه این ن رش جدید در چدارچوب زبدان  1898) 8(، وداک1898) 9(، فرکالف1891)

اندد؛ نخسدت دیددگاهی     شناسان در مطالعه تحلیل گفتمان دو دیدگاه را مطدرح کدرده   شدند. در هر یورت زبان 10انتقادی

کند و دی ری دیدگاهی است کده تحلیدل    را بررسی و تحلیل واحدهای بزرگتر از جمله تعریف میاست که تحلیل گفتمان 

توجده   11(. دیدگاه او  کده بده یدورت مدتن    1378)بهرامپور،  داند گفتمان را تمرکز خاص بر چ ون ی استفاده از زبان می

13گرا شناسی نقش رد زبانو دیدگاه دوم که به نقش و کارکرد متن توجه دا 12شناسی یورت را کند زبان می
 رد.نام دا 

ای حددود ندیم قدرن دارد،    رود کده دیرینده   شناسی بده شدمار مدی    ای نوظهور از زبان اگرچه تحلیل گفتمان شاخه

گردد. قرآن کریم، کتداب آسدمانی مسدلمانان، در زمدانی      های آغازین ظهور اسالم باز میپیشینه تحلیل متن قرآن به سا 

عرب سرآمد شعر و سخنوری بودند و کالم زیبا و دلنشین قرآن که با مفاهیم عمیق درآمیختده   ناز  شد که مردم جاهلیت

های متمادی دانشمندان اسالمی را بدر آن داشدته   بود ش فتی اعراب جاهلی را بران یخت. این کتاب آسمانی، در طو  قرن

بخدش و واالیدی کده     وه بدر مفداهیم حیدات   است که با دقت و موشکافی به تحلیل متن آن بپردازند. این کتاب مقدس عدال 

های ممتازی است بده   دهد، از نظر اسلوب ظاهری و آرایش کالمی نیز دارای ویژگی ها را نوید می هدایت و رست اری انسان

هَدذاا بَدالا     "ای که در اوو فصاحت و بالغت قرار دارد. بهترین شاهد این مدعا کالم خود قرآن است کده مدی فرمایدد:     گونه

بخدش   شناختی اسالمی که الهام در حقیقت مطالعات زبان (.12،  )إبراهیم)این حجّت بالغ برای جمیع مردم است(  "لنَّاسِلِّ

اتی ارزندده در  پژوهشد هدا،  (. نتیجده ایدن تدالش   212:1393 دانشمندان مسلمان شد، از د  قرآن نشدات گرفدت )روبیندز،   

                                                             
6 - Hodge, R., and Kress, G. 
7 - Van Dijk 

8 - Fairclough 

9 - Wodak 

10 - critical linguistics 
1. text 

2. formal linguistics 
3
. functional linguistics 
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حلیل کالم بوده که هم ام با مطالعاتی از قبیل تفسیر، فقه و ایدو   به ویژه ت و 13شناسی های آواشناسی، نحو، معنی شاخه

هدایی  پدژوهش  نهای انجام شده، درباره تحلیل گفتمان انتقادی در ایرابا بررسی(. 1378)طیب،  و غیره انجام گرفته است

( یدورت گرفتده امدا    1379( و روی دران ) 1393(، سدلطانی ) 1396(، آقاگلزاده و غیاثیدان ) 1391مانند پژوهش آقاگلزاده )

شدناختی یدورت نپذیرفتده اسدت.      تاکنون هیچ اثری درباره قدرت و گفتمان آن در قرآن کریم در چارچوب مطالعات زبان

 به دنبا  پاسخ به این سوا  هستیم که تحلیل گفتمان قدرت در متن قرآن کریم چ ونه است؟ پژوهشبنابراین در این 

 

 تحلیل گفتمان انتقادی

تدوان فوکدو را ندام بدرد. فوکدو       گران گفتمان انتقادی مدی  ترین افراد و یکی از سردمداران تحلیل ستهاز جمله برج

های زبانی و یا ی  متن طوالنی بدانیم بلکده آن   ( معتقد است نباید گفتمان را یرفا به معنای گروهی از نشانه38: 1872)

اره اشیا، باعدث بده وجدود آوردن و شدکل بخشدیدن آن اشدیا       را به ملابه اعمالی بیان اریم که بر اثر سخن گفتن منظم درب

کندد نده    شود. گفتمان در نزد فوکو چیزی است که چیز دی ر )اعم از ی  پاره گفته، ی  مفهوم، ی  اثر( را تولیدد مدی   می

: 1890کدو ) تواند به یورت جدا از هم مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. فو آن چیزی که در این جا و آن جا وجود دارد و می

کندد،   گوید قدرت همه چیز است، همه چیدز را خلدق مدی    نماید و می ( در مورد مساله قدرت نیز آرای خایی ارائه می183

واقعیت، قلمرو و حدود و ثغور موضوع، نحوه کاربرد مفهوم یدق یا حقیقت را، حتی خود حقیقت نیز بدون تردید یکدی از  

ژوهش خود  به دو جنبه از روابط بین قدرت و زبان باور دارد. جنبده او  مدورد   در پنیز ( 1398فرکالف ) یور قدرت است.

هدای   توانندد بدر جنبده    های اجتماعی قدرتمندد مدی   دهد. به این معنا که گروه نظر او این است که قدرت، زبان را شکل می

کندد. بدرای ملدا  او بده      عمل مدی  پردازد که قدرت در زبان هایی می مختلف زبان تاثیر ب ذارند. جنبه دوم به بررسی شیوه

کندد.   هدایی کده وجدود دارندد اشداره مدی       تبادالت رودررو یا تلفنی، در مورد ماهیت و حدود مشارکت طرفین و محدودیت

هایی در مورد انواع روابدط بیندافردی کده افدراد      شود، محدودیت هایی از قبیل اینکه چه چیزی گفته یا انجام می محدودیت

هدایی در مدورد جای داه سدوژه و اینکده چده نقدش         شدوند و محددودیت   با یکدی ر در آنها درگیر میبواسطه یحبت کردن 

                                                             
14. semantics 
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پردازان حوزه تحلیل گفتمان انتقادی بده ویدژه    وندای  از جمله دی ر نظریه گیرند. مشارکتی را طرفین گفت و به عهده می

( در ایدن بداب   86: 2001وده اسدت. ونددای  )  شناختی است که در این زمینه کارهای مختلفی ارائه نم -رویکرد اجتماعی

وار،  شناسی نظام از جمله دستور متن، زبان پژوهشهای  در میان روش پژوهشگوید: تحلیل گفتمان انتقادی ی  روش  می

شناسی گفتمان یا تحلیل مکالمه نیسدت. تحلیدل انتقدادی گفتمدان ید        یا ی  زیر مجموعه از تحلیل گفتمان نظیر روان

تواند در تحلیل مسدائل اجتمداعی بده کدار گرفتده شدود، نیسدت.         مان طور که ی  نظریه که به سادگی میروش نیست، ه

  تواند در ترکیب با هر رویکرد و رشته علمی در علوم انسانی و علوم اجتماعی انجام شود.  تحلیل انتفادی گفتمان می

دهدد کده    اخت و اجتماع، ملللی شکل مدی ( با برقراری ارتبا  میان سه مفهوم گفتمان، شن109: 1883  )یوندا

در بررسدی  کندد کده   اشداره مدی  ( 17: 1392وندای  )همچنین شود.  پایه رویکرد متمایزش در تحلیل انتقادی گفتمان می

تعامدل در   -3برقراری ارتبا  میان باورهدا )شدناخت( و    -2کاربرد زبان،  -1مفهوم گفتمان با سه بعد ایلی روبرو هستیم. 

شناسدی، بدرای مطالعده     داند. زبان ای می اجتماعی. از همین روست که او تحلیل گفتمان را مطالعه چند رشتههای  موقعیت

شدود   شناسی برای مطالعه باورها و این که چ ونه با آنها یا میان و باورهای دی ر ارتبا  برقرار می زبانی و کاربرد زبان، روان

 های اجتماعی. یتها در موقع و علوم اجتماعی برای تحلیل تعامل

( در باب قدرت نیز معتقد است که قدرت مستلزم کنتر  است، به این معندی کده گروهدی    196: 1392وندای  )

کند کده   تواند شامل کنتر  کردن عمل و آگاهی باشد، اما او تاکید می نخواهند گروه دی ر را کنتر  نمایند. این کنتر  می

ر و استفاده از پلیس و اسلحه و زندان نیست، بلکه در جامعه مدرن عمده تدالش  چنین کنترلی لزوما به معنای توسل به زو

( اسدت.  2003باشد. از جمله یاحب نظران دی ر در ایدن حدوزه وداک )   در جهت ترغیب و دخل و تصرف ذهن دی ران می

بخشد. او و همکدارانش در   رویکرد او از خصوییاتی برخوردار است که جای اه متفاوتی به او در تحلیل انتقادی گفتمان می

شناسدی زبدان و    باشدند. ایدن رویکدرد مبتندی بدر سدنت برنشدتاین در جامعده         شناسی زبان گفتمانی می پی رویکرد جامعه

شناسدی زبدان    گویدد: جامعده   ( مدی 3: 1881وداک ) باشدد.  های مکتب فرانکفورت به خصوص یورگن هابرماس مدی  دیدگاه

شد که نه تنها مبتنی بر مطالعه متن در بافت است، بلکده بدر هدر دو عامدل تاکیدد      با شناسی زبان می گفتمان، نوعی جامعه

هدای   تواند ساز و کارهای پنهانی را شناسایی و توییف کند که در به وجدود آوردن نابسدامانی   دارد، رویکردی است که می
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ها در سداختار   چه این نابسامانی -ارندگذ های خاص موثر هستند و ناگزیر بر برقراری ارتبا  اثر می گفتمانی پنهان در بافت

شناسدی انتقدادی را رویکدرد     ( زبدان 1898وداک ) ها باشند و چه در نهادهایی مانند بیمارستان یا مدرسده.  و کارکرد رسانه

( 2003) 11کندد. ویدس و وداک   بررسی می "زاویه انتقادی در روابط اجتماعی"گیرد که زبان را از  ای در نظر می رشته میان

ای بودن تحلیل انتقدادی گفتمدان تاکیدد زیدادی دارندد و در کتداب تحلیدل انتقدادی گفتمدان نظریده و            رشته بر میاننیز 

( بده بررسدی   2002یورگنسدن و فیلیدپس )   گویندد.  گی به تفصیل راجع به این خصلت تحلیل انتقادی سخن می رشته میان

ای تحلیل گفتمدان برسداخت رای   زه گسترده و میان رشتهپردازند. آنها درآمدی بر حو نظریه و روش در تحلیل گفتمان می

نظریده گفتمدان الکلدو و     -دهند و به معرفی و بحث راجع به سه رویکرد مختلف بده تحلیدل گفتمدان    اجتماعی را ارائه می

ن شناختی هر ی  از ای های خاص نظری و روش پردازند و ویژگی شناسی گفتمانی می موف، تحلیل گفتمان انتقادی و روان

( تداثیر گفتمدان بدر جامعده و نقدش آن در بازسدازی و روابدط        2006) 16یاندگ و فیتزجرالدد  دهند.  سه رویکرد را شرح می

وار را با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ترکیب شناسی نقش گرای نظام کنند. آنها در این کتاب زبان اجتماعی را مطرح می

ندگی روزمره و چ ون ی بازتاب قدرت در جامعده از طریدق زبدان تاکیدد     کرده، به بررسی رخدادهای گفتمانی مختلف در ز

( نیدز بده معرفدی کلدی     2007) 17بلدور و بلدور  پردازندد.   کرده و به نقش زبان در تولید و حفظ مناسبات و روابط قدرت مدی 

م را معرفدی کدرده و   پردازند، مسائل اجتماعی مربو  به این شاخه از عل مطالعه گفتمان و روند تحلیل گفتمان انتقادی می

 گران گفتمان انتقادی قرار دارد. دهند که در دسترس تحلیل راهکارهایی ارائه می

 قرآندر حوزه های گفتمانی پژوهشو مطالعات اسالمی 

دهد که زبان وحی، زبان عربی فصی  بوده است. ایدن زبدان متعلدق بده قبیلده       مطالعه تاریخ قرآن کریم نشان می

فراسدتخواه   شدده اسدت.   ها محسوب میکیزگی لفظ و روانی تلفظ و روشنی بیان معتبرترین زبان عربقریش بوده که در پا

اعجداز القدرآن فدی نظمده و     ق.( کتاب  306) ( معتقد است که نخستین بار ابوعبداهلل محمد بن یزید الواسطی13: 1376)

                                                             
15

 - Weiss, G. & Wodak, R. 
16

 - Young, L. & Fitzgerald, B. 
17

 - Bloor, M. and Bloor T. 
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یم کوفی، قاضی عبددالجبار همددانی، عبددالقاهر    را درباره بالغت قرآن نوشته است. او همچنین افرادی از جمله عا ترتیبه

اندد. رحمدانی و طدارمی     شمرد که به بالغت قرآن پرداختده  جرجانی، راغب ایفهانی و زمخشری را از جمله ایرانیانی بر می

ی دالئل االعجاز فبرند که در کتاب خود با عنوان  ق.( را مؤسس علم معانی نام می 372) ( عبد القاهر جرجانی309)همان:

بزرگترین عالمی که پس از جرجانی در زمینه معانی النحو و بررسی متدون ظهدور کدرد،     به آن پرداخته است. علم المعانی

باشدد. ید    معروف است که در زمینه کاربردی بسیار سودمند مدی  الکشّافق.( است. تفسیر او از قرآن به  138زمخشری )

را تددوین کدرد و در آن بده تمدام      مفتداح العلدوم  المعارف بدا عندوان    ةق.( نوعی دایر 628قرن پس از زمخشری، سکّاکی )

شناسی که تا آن زمان در جهان اسالم شناخته شده بود همچون واو شناسی، دستور، بالغت، و...اشداره   های علم زبان جنبه

 (.  116: 1376کرد )بوآس و همکاران، 

هدای گفتمدانی در مدورد     ان انجام شده است، تحلیلدر ایر ایاگرچه پژوهشهای گفتمانی به میزانی قابل مالحظه

( به بررسی مقاید ضمنی و ثانوی مکالمات قرآندی  1889پیمانی ) دهند. قرآن کریم تعدادی اندک را به خود اختصاص می

های جدید واضد    شناسی جامع تر است ولی نظریه که بالغت اسالمی نسبت به رویکردهای نوین زبان دادنشان و پرداخته 

( به منظور بررسی مشکالت ترجمه از عربی بده فارسدی در محددوده قدرآن     1379) اند. قلی زاده و منسجم تر بیان شدهتر 

گسدیخت ی روابدط میدان عنایدر ید  مدتن را از       کریم به موضوعاتی از قبیل انسجام متنی و باهم آیی پرداخته اسدت. او  

 کند.  می شمرد که انسجام و پیوست ی ی  متن را مخدوشعواملی بر می

( در 1876( کلیه مفاهیم مرتبط با بحث انسجام را با تکیه بدر ال دوی هلیددی و حسدن )    1390فصیحی هرندی )

گانده انسدجامی معرفدی شدده      1، تمام عنایدر  اوهای  مورد بررسی قرار داده است. بر اساس یافته سوره حضرت یوسف )ع(

حروف "و  "اعراب"نایر دی ری نیز وجود دارند که از آنها به لیدی و حسن قابل تعمیم به عربی است. در عربی عتوسط ه

دهدد کده از میدان     نامه خود نشان مدی  ( در پایان1390بخشند. لطفی ) شود و به زبان عربی انسجام می نام برده می "عامل

و  "میدت ک"(، در مکالمات قرآنی بیشترین موارد نقض مربدو  بده شدعار    1871شعارهای چهارگانه ایل همکاری گرایس )

 باشد.  می "یحت و دقت"کمترین آن مربو  به 
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نقشهای گفتاری آیدات   او( به تجزیه و تحلیل متنی جزء بیست و هفتم قرآن کریم پرداخته است. 1393مرادی )

اسدت. بدر اسداس نتدایج بدسدت       دادهبا مراجعه به ترجمه و تفسیر آنها مورد بررسی قرار را جزء بیست و هفتم قرآن کریم 

باشند که در این میان به ترتیب سه کارکرد تویدیف، توضدی  و    آیات این جزء دارای بیست و پنج نقش متفاوت میآمده، 

نتیجه گیری دارای بیشترین فراوانی هستند. در مقابل سه نقش پیش ویی، تعجب و نفدرین کمتدرین فراواندی را بده خدود      

سوره از جزء  21سجام دستوری، پیوندی و واژگانی موجود در وقوع انواع ان به بررسی (1391دهند. آذر نژاد ) اختصاص می

 ٪80دهدد کده بدیش از     های منتخب قرآن کریم نشدان مدی   است. نتایج حایل از تحلیل سورهپرداخته سی ام قرآن کریم 

و بددون بهدره گیدری از     کنندد مدی  ترتیب و میزان بکارگیری عوامل انسجامی پیدروی  ها از ال ویی مشابه درخصوص سوره

 باشد.  عوامل انسجامی امکان دستیابی به مفاهیم قرآن جهت درک، ترجمه و تفسیر میسر نمی

 

 شناسی پژوهش روش

از ندوع   پدژوهش روش  کریم استفاده شد. در این پژوهش از شیوه تحلیل محتوا برای تحلیل گفتمان قدرت قرآن

 باشد. تحلیل محتوا می -توییفی

باشد. کل آیات قرآن کدریم بده عندوان جامعده      ه مورد بررسی قرآن کریم میاین پژوهش پیکره بنیاد بوده و پیکر

هایی که نمایان ر قدرت خداوند در قرآن کریم بودند توسط محقق استخراو شده و بده  آماری مورد بررسی قرار گرفت و آیه

 ل قرار گرفت.( مورد تحلی1آیه )جدو   11عنوان نمونه استفاده شد. برای بررسی تجلی قدرت خداوند تعداد 

به دو رویکرد مستقیم و ها استفاده شد. بر این اساس با توجه  در این پژوهش از شیوه تحلیل محتوا برای تحلیل داده

 .( گفتمان قدرت قرآن تحلیل شد1392مستخرو از دیدگاه وندای  ) غیر مستقیم

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 دومین همایش ملی اعجاز رقآن
2931بهمن ماه   

 

 

 

 

 

11 
 

 های منتخب جهت تحلیل گفتمان قدرت خداوند ( آیه1جدو 

 شماره آیه سوره

 23و  23 الحشر

 161 البقرة

 30 انسان

 28 التکویر

 17 االنفا 

 7 ابراهیم

 86و 176 ،171 االعراف

 3و  3، 2 الرعد

 16الی  12 المؤمنون

 1الی  1 المسد

 1الی  1 االنفطار

 13الی 1 التکویر

 30 آ  عمران

 21و 23 النور

 63و  61 العنکبوت

 33و  31 یونس

 21الی  20 المرسالت

 11 عداد کل آیاتت

 

 پژوهشهای نتایج و یافته

بدر اسداس   بر اساس دیدگاه وندای  در متن قرآن کدریم مدورد بررسدی قدرار گرفدت      تجلی قدرت در قرآن کریم 

هایی که استخراو (. براساس آیه2001یاید )وندای ، دیدگاه وندای  قدرت به دو یورت مستقیم و غیر مستقیم تجلی می
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بده بنددگانش را دارد. قددرت     های مختلف قصدد نشدان دادن قددرت خدود     وهلیل قرار گرفت، خداوند به شیشد و مورد تح

هدا، نشدان دادن   خداوند در قرآن به یورت توییف خود، اراده خداوند، سرگذشت پیشینیان، بیان نحدوه آفدرینش آسدمان   

د داسدتان بلعدم بداعور و سرنوشدت ابولهدب،      های عبرت آمدوز مانند  نقش خداوند در پیدایش و تکامل انسان، بیان داستان

 رخدادهای رستاخیزی، تجسم و حضور اعما  و شهادت اعضا و جوارح تجلی یافته است. 

 توصیف خداوند:

پردازد. بی نیاز، بدی  خداوند متعا  برای شناساندن خود به بندگانش و القای قدرتش به آنان به توییف خود می 

ناپذیر، مال  ایلی، امنیت بخش و ... همه و همه یفاتی هستند که فقدط ید  قدادر و     نظیر، حکیم، عزیز، توانای شکست

تواند دارا باشد. کتابی که قبالبه طرق مختلف معجزه بدودن خدود را ثابدت کدرده، اکندون از قددرت       آن هم قادر مطلق می

 .  (2)جدو   است گویدکه با توجه به اعجازش برای هر انسانی قابل پذیرشمطلق یاحب گفتمانش سخن می

 

 از طریق توییف خداوند ( آیات مربو  به تجلی قدرت خداوند در قرآن کریم2جدو  )

شیوه تجلی 

قدرت خداوند در 

 قرآن

 متن آیه
 سوره

 شماره آیه

 توییف

 الْمُتاکابِّرُ الْجَبَّارُ عَزِیزُالْ الْمُهَیْمِنُ الْمُؤْمِنُ السَّالامُ الْقُدُّوسُ الْمَلِ ُ هُوَ إِالَّ إِلهَ الا الَّذِی اللَّهُ هُوَ

 مَا لاهُ یُسَبِّ ُ الْحُسْناى الْ اسْمَاءُ لاهُ الْمُصَوِّرُ الْبَارِئُ الْخاالِقُ اللَّهُ ( ُو23َیُشْرِکُونا ) عَمَّا اللَّهِ سُبْحَانا

 (23)  الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ هُوَ وَ الْ ارْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فِی

 به] مؤمن[ و] بخش، سالمت پاک فرمانرواى همان ;نیست معبودى او جز که خدایى اوست

 با] آنچه از خدا است پاک. [است]  متکبّر[  و]  جبّار ، عزیز ن هبان،[ که خود حقّه حقیقت

[ یفات و] نامها بهترین[ که] یورت ر نوساز خالق خداى ( اوست23) گردانند مى شری [ او

 حکیم عزیز او و گویند مى او تسبی [ جمله] است زمین و آسمانها در آنچه.  اوست آنِ از

 (23است )

 الحشر

 23و  23
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 :اراده خداوند

ی خداسدت. همده موجدودات در انجدام     کند که انجام تمدام امدور بده اذن و اراده   خداوند در این آیات به یراحت اعالم می

ها و دنیا یورت نخواهد گرفت. و آنچه پشت پرده جهان اند وتا او نخواهد هیچ تغییری در انسانتمامی امور به خدا وابسته

 .(3)جدو   چرخاند دست قدرتمند خداسترا می

 

 از طریق نشان دادن اراده خداوند ( آیات مربو  به تجلی قدرت خداوند در قرآن کریم3جدو  )

شیوه تجلی 

قدرت خداوند در 

 قرآن

 شیوه تجلی قدرت خداوند در قرآن
شیوه تجلی قدرت 

 خداوند در قرآن

 ی خداونداراده

 وَ لِلَّهِ حُبّاً أاشادُّ آمَنُوا الَّذِینا وَ اللَّهِ کاحُبِّ یُحِبُّوناهُمْ أانْدَاداً اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ مِنا وَ»

 «الْعَذاابِ شادِیدُ اللَّهَ أانَّ وَ یعاًجَمِ لِلَّهِ الْقُوَّةا أانَّ الْعَذاابَ یَراوْنا إِذْ ظالامُوا الَّذِینا یَراى لاوْ

 دوستى چون را آنها و گزینند، برمى[  او براى] همانندهایى خدا، برابر در مردم، از برخى و

 کسانى. دارند بیشترى محبت خدا به اند، آورده ایمان که کسانى ولى ;دارند مى دوست خدا،

 مشاهده را عذاب که هن امى دانستند مى اگر اند نموده ستم[ خود به بتها، برگزیدن با] که

 .است کیفر سخت خدا و خداست، آنِ از[ ها] نیرو تمام کنند

 البقرة

161 

 «حَکِیماً عَلِیماً کاانا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ یَشااءَ أانْ إِالَّ تاشااءُونا مَا وَ»

 .است حکیم داناى خدا قطعاً ;خواست نخواهید[ شما] نخواهد، خدا تا و

 نساناال

30 

  «مَا تاشااءُونا إِالَّ أانْ یَشااءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالامِینا وَ»

 و تا خدا، پروردگار جهانیان، نخواهد، ]شما نیز[ نخواهید خواست.

 التکویر

28 

ى وَ لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینا مِنْهُ تاقْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ قاتالاهُمْ وَ مَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمَ فالامْ»

 « بَالاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

و شما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را کُشت. و چون ]ریگ به سوى آنان[ افکندى ،تو 

نیفکندى، بلکه خدا افکند. ]آرى، خدا چنین کرد تا کافران را مغلوب کند[ و بدین وسیله 

 به آزمایشى نیکو، بیازماید. قطعاً خدا شنواى داناست. مؤمنان را

 االنفا 

17 
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 خالق بودن خداوند:

ها و زمدین و کنتدر  و   ها: در این آیات خداوند با توییف توانایی خود در آفرینش آسمانآسمانزمین و آفرینش 

 دهد.ها، قدرت خود را به بندگانش نشان میهدایت آن

ان: در این آیات خداوند آفرینش انسان را از زمان نطفه بودن تا زمدانی کده بمیدرد و    مراحل پیدایش و تکامل انس

 کند که برای خوانندگان قرآن نمود کامال بارزی از قدرت خالق انسان و هستی خواهد بود.دوباره زنده شود توییف می

 ن خداونداز طریق خالق بود ( آیات مربو  به تجلی قدرت خداوند در قرآن کریم3جدو  )

شیوه تجلی 

قدرت خداوند در 

 قرآن

 متن آیه
 سوره

 شماره آیه

خالق بودن 

 خداوند

 الَّذِی رَفاعَ السَّمَاوَاتِ بِغایْرِ عَمَدٍ تاراوْناهَا ثُمَّ اسْتاوَى عَلاى الْعَرْشِ وَ سَخَّرا الشَّمْسَ وَ الْقامَرا کُلٌّ اللَّهُ

وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ  (2)   امْرا یُفاصِّلُ الْآیَاتِ لاعَلَّکُمْ بِلِقااءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونایَجْرِی لِ اجَلٍ مُسَمًّى یُدَبِّرُ الْ

یْلا الْ ارْضَ وَ جَعَلا فِیهَا رَوَاسِیَ وَ أانْهَاراً وَ مِنْ کُلِّ اللَّمَرااتِ جَعَلا فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنایْنِ یُغْشِی اللَّ

وَ فِی الْ ارْضِ قِطاعٌ مُتاجَاوِرَاتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أاعْناابٍ  (3)  آیَاتٍ لِقاوْمٍ یَتافاکَّرُوناالنَّهَارَ إِنَّ فِی ذلِ َ لا

لاى بَعْضٍ فِی الْ ُکُلِ إِنَّ وَ زَرْعٌ وَ ناخِیل  یِنْوَان  وَ غایْرُ یِنْوَانٍ یُسْقاى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَ نُفاضِّلُ بَعْضاهَا عَ

 (3)  فِی ذلِ َ لاآیَاتٍ لِقاوْمٍ یَعْقِلُونا

هایى که آنها را ببینید برافراشت، آن ها را بدون ستونخدا ]همان[ کسى است که آسمان

هر کدام براى مدتى معین به سیر  ;گاه بر عرش استیال یافت و خورشید و ماه را رام گردانید

کند، و آیات ]خود[ را به روشنى  د. ]خداوند[ در کار ]آفرینش[ تدبیر مىدهن خود ادامه مى

و اوست کسى که ( 2) نماید، امید که شما به لقاى پروردگارتان یقین حایل کنید بیان مى

اى در آن، جُفت جُفت  ها و رودها نهاد، و از هر گونه میوه زمین را گسترانید و در آن، کوه

کنند  پوشاند. قطعاً در این ]امور[ براى مردمى که تفکر مى ىقرار داد. روز را به شب م

، و باغهایى از ان ور و کشتزارها و در زمین قطعاتى است کنار هم( 3) هایى وجود دارد نشانه

گردند، و  سیراب مى، که با ی  آب از ی  ریشه و چه از غیر ی  ریشه و درختان خرما ، چه

[ بر برخى دی ر برترى یوه ]از حیث مزه و نوع و کیفیتم[ برخى از آنها را در ]با این همه

[ است کنند دالیل ]روشنى مردمى که تعقّل مى [ براىدهیم. بى گمان در این ]امر نیز مى

(3). 

 الرعد

 3و  3، 2
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( ثُمَّ 13)  مَکِینٍ( ثُمَّ جَعَلْنااهُ نُطْفاةً فِی قاراارٍ 12)  لاقادْ خالاقْناا الْإِنْسَانا مِنْ سُالالاةٍ مِنْ طِینٍ وَ

اً ثُمَّ أانْشا ْنااهُ خالاقْناا النُّطْفاةا عَلاقاةً فاخالاقْناا الْعَلاقاةا مُضْغاةً فاخالاقْناا الْمُضْغاةا عِظااماً فاکاسَوْناا الْعِظاامَ لاحْم

( ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ 11)   َ لامَیِّتُونا( ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذل13ِ)  خالْقاً آخارا فاتابَارَکَ اللَّهُ أاحْسَنُ الْخاالِقِینا

 .(16)  الْقِیَامَةِ تُبْعَلُونا

اى در  [ نطفهسپس او را  به یورت( 12)اى از گِل آفریدیم  ، انسان را از عصارهو به یقین

وردیم . پس آن علقه را آن گاه نطفه را به یورت علقه درآ (13) جای اهى استوار قرار دادیم

ضغه گردانیدیم ، و آن گاه مضغه را استخوانهایى ساختیم ، بعد استخوانها را [ م]به یورت

[ آفرینشى دی ر پدید آوردیم . آفرین باد بر خدا پوشانیدیم ، آن گاه ]جنین را دربا گوشتى 

آن گاه شما  (11) [ قطعاً خواهید مردبعد از این ]مراحل (13)که بهترین آفرینندگان است 

 .(16) ن یخته خواهید شددر روز رستاخیز برا

 المؤمنون

 16الی  12

 :سرگذشت پیشینیان

کند که سرگذشت پیشینیان را که به قدرت خداوند ایمان آوردند و همچنین کسدانی  ها بیان میهایی برای انسان قرآن آیه

 زند تا از قدرتش آگاه شوند.که کافر شدند را ملا  می

هدا را از  با ملا  زدن عاقبت فردی که ایمان نیاورده و گمراه شده، انسدان  داستان بلعم باعور: در این آیات خداوند

دهد، تا از عذاب الهدی  کند. داستان این فرد را درس عبرتی برای سایر بندگانش قرار میعاقبت کارها و اعمالشان آگاه می

وند با استفاده از قدرت خود به اعما  بترسند و به راه راست بیایند. در واقع هدف خداوند در این آیات ترساندن است. خدا

 پردازد.کنتر  خود می

کند که فرجام مقابله با قدرت خددا جدز تبداهی و    ستیزان تاریخ اعالم میسرنوشت ابولهب: این سوره به تمام حق

 ها رهاورد دی ری ندارد.خسران دو عالم برای آن

ب گفتمان که قدرت را در دست دارد بدا سدعی   در واقع این سوره ی  گفتمان هشداردهنده است که در آن یاح

 .(1)جدو   کندها اعما  میدر هشدار و ترساندن انسان کنتر  خود را بر زهن و اعما  آن
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 :جهان پس از مرگ

کدس را  تواند برخاسته از قدرتی باشد که هدیچ ها خود نمیآیا میراندن و زنده کردن و حسابرسی به اعما  انسان

ها را با آگاه کردن از آنچده در انتظارشدان اسدت، بده     خواهد انسانابر آن نیست؟ خداوند در این آیات مییارای مقابله در بر

 گیرد.خواهد وادارد؛ که این اجبار به یورت غیرمستقیم یورت میانجام کارهایی که می

داده اسدت، چده    کند که قادر است آنچه انسان در زندگی دنیوی انجدام تجسم و حضور اعما : خداوند اظهار می

 خوب و چه بد در مقابل او حاضر نماید.

شهادت اعضا و جوارح: به سخن آمدن اعضای بدن که زبانی برای حدرف زدن ندارندد دلیلدی اسدت بدرای اثبدات       

هدا را تحدت تداثیر قددرت     کند تا فکر انسدان تواند انجام دهد؛ که خداوند از آن استفاده میقدرت خدایی که این کار را می

 خواهد وادار کند.قرار داده و آنان را به انجام آنچه میخود 

انددازد  ای توییف شده که انسان را به این فکدر مدی  گونهی رستاخیز و سرنوشت نیکان و بدان بههمچنین یحنه

اندد  توها دارد و همین میی این اتفاقات است که قدرتی بیشتر از قدرت ی  انسان و بلکه تمام انسانکه دستی پشت همه

 خوهد را فراهم آورد.ها به انجام آنچه قادر مطلق میبیشترین ان یزه برای ترغیب انسان

ی شدناخت بده   ها، زبان اخبار و تویدیف و ارائده  در واقع ساختار نحوی منطقی این سنخ آیات و زبان مستقیم آن

لکه شدناخت بدرای تغییدر رفتدار و     مخاطب است، اما هدف نهایی از این توییفات، تنها آگاهی و شناخت مخاطب نیست ب

-دای  به ان کنتر  ذهدن گفتده مدی   شناسی انتقادی و در رویکرد ون ایجاد ان یزه برای دگرگونی معنوی است که در زبان

 .(6)جدو   شود
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 از طریق توییف سرگذشت پیشینیان ( آیات مربو  به تجلی قدرت خداوند در قرآن کریم1جدو  )

شیوه تجلی 

قدرت خداوند 

 قرآن در

 متن آیه
 سوره

 شماره آیه

سرگذشت 

 پیشینیان

 «إِذْ تا اذَّنا رَبُّکُمْ لائِنْ شاکارْتُمْ لا ازِیدَنَّکُمْ وَ لائِنْ کافارْتُمْ إِنَّ عَذاابِی لاشادِیدٌ وَ»

و آن گاه که پروردگارتان اعالم کرد که اگر واقعاً سپاس زارى کنید، ]نعمت[ شما را افزون 

 .ر ناسپاسى نمایید، قطعاً عذاب من سخت خواهد بودخواهم کرد، و اگ

 ابراهیم

7 

بُوا وَ لاوْ أانَّ أاهْلا الْقُراى آمَنُوا وَ اتَّقاوْا لافاتاحْناا عَلایْهِمْ بَراکااتٍ مِنا السَّمَاءِ وَ الْ ارْضِ وَ لکِنْ کاذَّ»

 « فا اخاذْنااهُمْ بِمَا کاانُوا یَکْسِبُونا

ان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتى از آسمان و زمین برایشان و اگر مردم شهرها ایم

 پس به ]کیفر[ دستاوردشان ]گریبان[ آنان را گرفتیم. ;گشودیم، ولى تکذیب کردند مى

 االعراف

86 

وَ لاوْ  (171)  طاانُ فاکاانا مِنا الْغااوِینااتْلُ عَلایْهِمْ نابَ ا الَّذِی آتایْنااهُ آیَاتِناا فاانْسَلاخا مِنْهَا فا اتْبَعَهُ الشَّیْ وَ

اهُ بِهَا وَ لکِنَّهُ أاخْلادَ إِلاى الْ ارْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ فامَلالُهُ کامَلالِ الْکالْبِ إِنْ تاحْمِلْ عَلایْهِ ر شِئْناا لارافاعْنا

  ذَّبُوا بِآیَاتِناا فااقْصُصِ الْقاصَصَ لاعَلَّهُمْ یَتافاکَّرُونایَلْهَثْ أاوْ تاتْرُکْهُ یَلْهَثْ ذلِ َ مَلالُ الْقاوْمِ الَّذِینا کا

(176) 

آن  ;و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان که از آن عارى گشت

خواستیم ، قدر او را به وسیله  و اگر مى( 171) گاه شیطان ، او را دنبا  کرد و از گمراهان شد

. از د و از هواى نافْس خود پیروى کردبردیم ، امّا او به زمین ] دنیا[ گرایی باال مى آن ]آیات[

، و ور شوى زبان از کام برآورد حمله این رو داستانش چون داستان سگ است ]که[ اگر بر آن

ى است که آیات ما را ، مَلال آن گروه] باز هم [ زبان از کام برآوَرَد. ایناگر آن را رها کنى 

 .(176)، شاید که آنان بیندیشند [ حکایت کنبراى آنانیب کردند. پس این داستان را ]تکذ

 االعراف

 176و  171

( وَ 3)  ( سَیَصْلاى نااراً ذااتَ لاهَب2ٍ)  ( مَا أاغْناى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا کاسَب1َ)  یَدَا أابِی لاهَبٍ وَ تابَ تابَّتْ

 (1( فِی جِیدِهَا حَبْل  مِنْ مَسَدٍ )3)  امْراأاتُهُ حَمَّالاةا الْحَطابِ

( 2)دارایى او و آنچه اندوخت ، سودش نکرد ( 1)بریده باد دو دست ابو لهب ، و مرگ بر او باد 

بر گردنش طنابى  (3) کش ]آتش فروز[ و زنش ، آن هیمه (3) بزودى در آتشى پُرزبانه درآید

 (1) از لیف خرماست

 المسد

 1الی  1

 از طریق توییف جهان پس از مرگ یات مربو  به تجلی قدرت خداوند در قرآن کریم( آ6جدو  )

 سوره متن آیهشیوه تجلی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 دومین همایش ملی اعجاز رقآن
2931بهمن ماه   

 

 

 

 

 

17 
 

قدرت خداوند 

 در قرآن

 شماره آیه

جهان پس از 

 گرم

( عَلِمَتْ نافْسٌ 3)  ا الْقُبُورُ بُعْلِراتْ( وَ إِذا3)  ( وَ إِذاا الْبِحَارُ فُجِّرات2ْ)  ( وَ إِذاا الْکاوَاکِبُ انْتالارات1ْ)  السَّمَاءُ انْفاطاراتْ إِذاا

 (1)  مَا قادَّمَتْ وَ أاخَّراتْ

و آن گاه که دریاها از جا  (2)و آن گاه که اختران پراکنده شوند ( 1)آن گاه که آسمان ز هم بشکافد 

بازپس گذاشته  هر نافْسى آنچه را پیش فرستاده و (3) و آن گاه که گورها زیر و زبر شوند (3) برکنده گردند

 (.1) ، بداند

 االنفطار

 1الی  1

وَ إِذاا  (3)  وَ إِذاا الْعِشاارُ عُطِّلاتْ (3)  وَ إِذاا الْجِبَا ُ سُیِّراتْ (2)  وَ إِذاا النُّجُومُ انْکادَرَتْ (1)  الشَّمْسُ کُوِّرَتْ إِذاا

بِ ایِّ ذانْبٍ  (9)  وَ إِذاا الْمَوْءُودَةُ سُئِلاتْ (7)  إِذاا النُّفُوسُ زُوِّجَتْوَ  (6)  وَ إِذاا الْبِحَارُ سُجِّراتْ (1)  الْوُحُوشُ حُشِراتْ

  وَ إِذاا الْجَنَّةُ أُزْلِفاتْ (12)  وَ إِذاا الْجَحِیمُ سُعِّراتْ (11)  وَ إِذاا السَّمَاءُ کُشِطاتْ (10)  وَ إِذاا الصُّحُفُ نُشِراتْ (8)  قُتِلاتْ

 .(13)  مَا أاحْضاراتْ عَلِمَتْ نافْسٌ (13)

ها به  و آن گاه که کوه (2) و آن گه که ستارگان همى تیره شوند( 1) آن گاه که خورشید به هم درپیچد

دریاها آن گه  (1)و آن گه که وحوش را همى گرد آرند ( 3) وقتى شتران ماده وانهاده شوند( 3) رفتار آیند

به  (9)گور  پرسند چو زان دخترک زنده به( 7)درپیوندند و آن گاه که جانها به هم  (6)که جوشان گردند 

و آن گاه که آسمان زجا کنده  (10) ها ز هم ب شایند و آن گاه که نامه (8) کدامین گناه کشته شده است ؟

هر نافْس بداند  (13)و آن گه که بهشت را فرا پیش آرند  (12)و آن گه که جحیم را برافروزانند  (11)شود 

 (.13)ده چه فراهم دی

 التکویر

 13الی 1

مَداً بَعِیداً وَ تاجِدُ کُلُّ نافْسٍ مَا عَمِلاتْ مِنْ خایْرٍ مُحْضاراً وَ مَا عَمِلاتْ مِنْ سُوءٍ تاوَدُّ لاوْ أانَّ بَیْناهَا وَ بَیْناهُ أا یَوْمَ

 (30یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نافْسَهُ وَ اللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ )

و آرزو  ؛یابد کسى آنچه کار نی  به جاى آورده و آنچه بدى مرتکب شده ، حاضر شده مىروزى که هر 

اى دور بود . و خداوند ، شما را از ] کیفر [ خود  کند : کاش میان او و آن ] کارهاى بد [ فایله مى

 ترساند ، و ] در عین حا  [ خدا به بندگان ] خود [ مهربان است . مى

 آ  عمران

30 

یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِیناهُمُ الْحَقَّ وَ  (23)  تاشْهَدُ عَلایْهِمْ أالْسِناتُهُمْ وَ أایْدِیهِمْ وَ أارْجُلُهُمْ بِمَا کاانُوا یَعْمَلُونا یَوْمَ

 (21)  یَعْلامُونا أانَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ

 (23)دهند  دادند ، شهادت مى براى آنچه انجام مى در روزى که زبان و دستها و پاهایشان ، بر ضد آنان

دهد و خواهند دانست که خدا همان حقیقت آشکار  آن روز خدا جزاى شایسته آنان را به طور کامل مى

 (21)است 

 النور

23 

 21و 
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 امر کردن و سایر موارد

ه خداوند در آنها جمالتی را به از جمله آیاتی کآیات دی ری نیز وجود دارند که نمودی از قدرت خداوند هستند: 

تواندد تداثیر داشدته باشدد کده      هاست کده وقتدی مدی   در این آیات هدف خداوند ترساندن انسانکند. یورت امری بیان می

گیدرد تدا قددرت خدود را     ی جهان و انسان کم  میبرخاسته از قدرت باشد، که برای این منظور از آفرینش انسان و اداره

 یادآوری کند.

 

 از طریق امر کردن و سایر موارد ( آیات مربو  به تجلی قدرت خداوند در قرآن کریم7) جدو 

شیوه تجلی 

قدرت خداوند در 

 قرآن

 متن آیه
 سوره

 شماره آیه

 امر کردن

فُ اللَّهُ نافْساً إِالَّ مَا لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلایْهِ رِزْقُهُ فالْیُنْفِقْ مِمَّا آتااهُ اللَّهُ الا یُکالِّ

 (7آتااهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً )

بر توان ر است که از دارایى خود هزینه کند ، و هر که روزى او تنگ باشد باید از آنچه خدا 

کند  به او داده خرو کند . خدا هیچ کس را جز ] به قدر [ آنچه به او داده است تکلیف نمى

 کند . دا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مى. خ

 7،  الطالق

 

 (12یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتاابَ بِقُوَّةٍ وَ آتایْنااهُ الْحُکْمَ یَبِیّاً )

 اى یحیى ، کتاب ] خدا [ را به جد و جهد ب یر ، و از کودکى به او نبوّت دادیم .
 12،  مریم

لایْکُمْ أانْفُسَکُمْ الا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضالَّ إِذاا اهْتادَیْتُمْ إِلاى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً یَا أایُّهَا الَّذِینا آمَنُوا عَ

 (101)  فایُنابِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تاعْمَلُونا

اید، به خودتان بپردازید . هر گاه شما هدایت یافتید، آن کس که  اى کسانى که ایمان آورده

رساند. بازگشت همه شما به سوى خداست . پس شما را  شما زیانى نمىگمراه شده است به 

 دادید ، آگاه خواهد کرد. از آنچه انجام مى

 101المائدة، 
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 بحث و نتیجه گیری

تحلیل گفتمان قرآن نشان داد که خداوند در قرآن کریم از هر دو رویکرد مستقیم و غیدر مسدتقیم بدرای تجلدی     

(، نحدوه  33و  31. خداوند در گفتمان قرآن در موارد زیادی نحدوه آفدرینش انسدان )یدونس،     نمایدقدرت خود استفاده می

الدی   12کند )المؤمنون، ( و زمان خلقت و مرگ انسان را مشخص می161؛ بقره، 30؛ االنسان، 7انجام برخی امور )الطالق، 

(، و 1و  3، 3دهد )المسدد،  عذاب یا پاداش می(، 13و  13، 12کند )التکویر، برای انسان تعیین می(، جهنم و بهشت را 16

(. چنین گفتمانی از 28و التکویر،  30؛ االنسان، 17اوست که اعما  نی  و بد را برای انسان مشخص نموده است )االنفا ، 

قدرت  کند کهباشد. خداوند در این آیات اظهار میقدرت خداوند به طور مستقیم می خداوند در قرآن کریم نمایان ر تجلی

 داند. کند و میمن بر بندگانم کامال واض  و آشکار است، طوری که هرکس آن را در قلب خود حس می

کندد، برخدی آیدات دی در نیدز      با وجود اینکه خداوند در برخی آیات قرآن به یراحت از قدرت خود یدحبت مدی  

رت غیدر مسدتقیم از طریدق تویدیف خدود      هستند که به یورت غیر مستقیم به قدرت خداوند اشاره دارند. خداوند به یو

( قدرتش را بده مخداطبین قدرآن کده     3و  3، 2های خود )الرعد، ها و قابلیت( و یا از طریق ویف توانایی23و  23)الحشر، 

کارد. حدرف هدایی   ها میها را در ذهن و قلب انسانای غیرمستقیم این حرفگونهدهد. خداوند بهها هستند نشان میانسان

-تابانند. آیاتی که به توییف خداوند، اراده او، خالق بودن او، و جهان پدس از مدرگ مدی   نهایت خالق را بازمیت بیکه قدر

پردازند به یورت غیر مستقیم به قدرت خداوند اشاره دارند، البته الزم به ذکر است که در برخی از آیات ذکر شده هدر دو  

هدای خداوندد در   د جهان پس از مرگ که از ی  سو با نشان دادن تواندایی رویکرد مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد؛ مانن

کردن و تجسم اعما  به یورت غیرمستقیم و با مشخص کردن نتیجه اعما  به یورت مستقیم قدرت خدود را نشدان   زنده

 دهد. می

رهایی کده بدرای   گوید که توانایی انجام هر کاری، حتی کای آیاتی که تحلیل شد، از وجود خدایی سخن میهمه

(. از طرف دی ر اگر انسان به او ایمان بیاورد و دستوراتش را انجدام دهدد بده    21و  23نماید را دارد )النور، انسان محا  می

(؛ 86ها مجازات خواهد شد )االعراف، ها رسیده و اگر کافر شود و از فرمان او سرپیچی کند به بدترین عذاببهترین پاداش
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کند تا انسان را از طریق ترسداندن یدا تشدویق کدردن بده ایمدان آوردن وادارد. از سدوی        ود استفاده میدر واقع از قدرت خ

کند که شما موجدوداتی  ها القا میشمرد. با این کار او  به انسانها را در برابر قدرتش عاجز و ناتوان میدی رخداوند انسان

اید، به دنیا آمدن و از دنیا رفتنتان به دست خودتان نیست، برای هستید که قدرت چندانی ندارید؛ شما از گل آفریده شده

ها به نیرویی قویتر از خود ی حیات خویش نیازهای جسمی و مادی خایی دارید، برای ایمن ماندن از بالیا و مصیبتادامه

هدا  کددام از آن م هدیچ دهید تحت کنتر  خداست و اگر او نخواهدد قدادر بده انجدا    ی کارهایی که انجام مینیازمندید، همه

(. سپس بعد از اینکه این تفکر را در ذهن انسان ایجاد کرد که موجودی وابسته 28؛ التکویر، 30نخواهید بود و... )االنسان، 

و فانی است و در تمام کارها به وجود ی  حامی قدرتمند نیاز دارد، خدود را بده عندوان آفرینندده و حدامی بدزرگ انسدان        

گشته اند، خود اوسدت و اگدر از او اطاعدت    دهد که آن قدرت برتر که به دنبالش میها این مژده را مینمعرفی کرده و به آ

کنند این حمایت را برای همیشه از آن خود کرده و برعکس، اگر سربتابند تا ابد از حمایت او محروم شده و گرفتار قهدر او  

آنجا که از فکر و قلب انسان خبدر دارد بده خدوبی راه تداثیر در      (. کامال مشخص است که خداوند از7خواهند بود )ابراهیم، 

هدای انسدان   گیرد؛ یعنی از ی  سو بدر نقطده ضدعف   فکر او را بلد است و بهترین راه را برای نشان دادن قدرتش به کار می

بده عندوان    کند. پر واض  است کده انسدانی کده خدود را    دست گذاشته و از سوی دی ر بر قدرت فوق بشری خود تاکید می

زند که بتواند تحت حمایت او قرار ب یدرد. روش دی دری کده خداوندد     موجودی وابسته شناخته است، چنگ به قدرتی می

)االعدراف،   لِقاوْمٍ یَتافاکَّدرُون  ( و63)العنکبوت،   لِقاوْمٍ یَعْقِلُوناهایی مانند  کند عبارتبرای تاثیر سخنانش بر انسان استفاده می

کند تا انسان را به فکر وادارد. انسان بیندیشد که از کجدا آمدده، بده کجدا     ها استفاده میوند از این عبارت( است. خدا176

اسدت. از   تواند بدون نیاز به ی  آفریدگار وجود داشته باشد یا نیازمند وجود خالقی قدرتمندها میی اینرود و آیا همهمی

شوند، و از ایدن  فکر نامیده میگیرد که بیایمان نیاورد جزء گروهی قرار می کند که اگر به خداطرف دی ر به انسان القا می

که جزء متفکران قرار ب یرد باید قدرت فوق بشری خددا را پذیرفتده   رسد که برای اینراه در ناخودآگاه خود به این باور می

 و به آن ایمان بیاورد. 

پرده سخن گفدتن و  شود، بییاحبان گفتمان مشاهده میهای اساسی که بین گفتمان خدا با دی ر یکی از تفاوت

گدویی و اطمیندانی کده در گفتمدان خددا      هاسدت. همدین رک  رک گویی در نشان دادن قدرت خود و سرکوب دی ر قدرت
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ی قدرتش وجود دارد یکی از تاثیرگذارترین عوامل در پذیرفتن قدرت خداست. خداوند با تحکم و اطمیندانی کده در   درباره

 کشاند.وجود دارد، به شدت ذهن مخاطبانش را به سمت قدرتش می سخنانش

احتماال جای اه ویژه خداوند نسبت به انسان باعث شده است که خداوندد از   توان گفتدر تبیین نتایج تحقیق می

انسان قابدل  روش مستقیم در گفتمان قرآن استفاده کند، این نوع گفتمان با توجه به رابطه خالق و مخلوق بودن خداوند و 

 قبو  است و احتماال تا حدودی به منظور نشان دادن جای اه خداوند به عنوان آفریدگار مطلق بوده است.

استفاده خداوند از شیوه غیر مستقیم در گفتمان قرآن نیز می تواند احتماال به دلیل رابطه خالق و مخلوق بدودن  

داوند و انسان برقرار بوده، و در ایدن رابطده خداوندد بده عندوان خدالق       ای که بین خخداوند و انسان باشد. با توجه به رابطه

باشد، کاربرد شیوه غیرمستقیم در گفتمان بخاطر این بوده است که خداوندد بدرای مخلدوق خدود احتدرام      دارای قدرت می

تواند به این خداطر  قائل بوده است. همچنین یکی از دالیل دی ری که خداوند از کالم غیرمستقیم استفاده نموده است می

باشد که خداوند انسان را به عنوان ی  موجود متفکر در نظر گرفته و به او آزادی عمل داده است تدا خدود انسدان دربداره     

 این آیات تفکر کند.

 شود:ی قدرت این نتایج استخراو میدر مجموع از گفتمان قرآن درباره

 غیرمستقیم تجلی یافته است. قدرت خداوند در قران کریم به هر دو یورت مستقیم و 

 شود.ی خاص محدود نمیحاکمیت خداوند به ی  حوزه 

 هاى بسیارى گر چه معناى قدرت بطور یکسان بر خدا و انسان یادق است اما بین قدرت انسان و قدرت خدا تفاوت

نامقید و نامتناهى  نهفته است و مهمترین آنها این که قدرت انسان محدود، مقید و متناهى است قدرت خدا نامحدود

 است.

 (. این حاکمیت منحصر به خداوند است )گروهی نیست 

 کند.خداوند با استفاده از این حاکمیت به کافران حمله کرده و مومنین و نیکوکاران را حمایت می 

  .هدف از این حاکمیت سود و منفعت بندگان اعالم شده، نه سود و منفعت یاحب قدرت 

 شود.ها را شامل میی زمانشمو  است و همهمان و مکان خاص نیست، بلکه جهاناین حاکمیت محدود به ز 
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 هدا دارد )همانندد   هدای آن های خوب و برجسدته کدردن ویژگدی   خداوند در قرآن کریم سعی در ترسیم سیمای انسان

 سایر یاحبان قدرت(. گفتمان

 ارگرفتده اندد. مانندد قددرت رسدو  خددا و       ها نیز سخن گفته شدده و در طدو  قددرت خددا قر    در قران از سایر قدرت

کنند ها مشروعیت خود را از قدرت خدا کسب میی اینجانشینانش و همچنین قدرت نیکوکاران و یالحین. که همه

 (.11( و )النور، 30)البقره، 

 منابع:

o رشد. دانش اه پیام نور تهران.(.  مطالعه مفهوم انسجام زبانی در قرآن کریم.  پایان نامه کارشناسی ا1391) .آذر نژاد، شکوه 

o ( ،مقایسه و نقد رویکردهای تحلیل کالم و تحلیل کالم انتقادی در تولید و درک مدتن. 1391آقاگل زاده، ف .)   رسداله دکتدری ،

 دانش اه شهید بهشتی.

o ،(. تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: انتشارات علمی و فرهن ی.1391) آقاگل زاده، ف 

o 13-38 رویکردهای غالب در تخلیل گفتمان انتقدادی. فصدلنامه زبدان و زبدان شناسدی،      .(1396) .ثیان، مآقاگل زاده، ف، و غیا 

،3(1) 

o ( 1376بوآس، جی و دی ران .)ترجمه سیّد علی میر عمادی. تهران: انتشارات رهنما.دیرینه زبانشناسی عربی . 

o ( 1378بهرامپور، شعبانعلی  .)"بده   اهتمدام محمدد    مقاالت گفتمان و تحلیل گفتمانیمجموعه .  "درآمدی بر تحلیل گفتمان ،

 رضا تاجی . تهران: فرهنگ گفتمان.

o ( .1393روبینز، آر. اچ .)ترجمه علی محمد حق شناس. تهران: نشر مرکز، چاپ ششم.تاریخ مختصر زبانشناسی . 

o ( .دانشد اه     (. سخن همدالنه ورقابت جویانه در ادبیات زنان پس ازانقدالب. )پایدا  1379روی ران، ش .)ن نامده کارشناسدی ارشدد

 تهران.

o ( .دانشد اه عالمده         1393سلطانی، ع. ا .)(. قدرت، گفتمان و زبان: سدازوکارهای جریدان قددرت در مطبوعدات. )رسداله دکتدری

 طباطبایی.

o ( 1376فراستخواه، مقصود  .)تهران: انتشارات علمی فرهن ی.  زبان قرآن . 

o ( .تحلیل انتقادی گف1398فرکالف، ن .).تمان. گروه مترجمان. تهران: دفترمطالعات و توسعه رسانه ها 

o ( پایان نامده کارشناسدی ارشدد زبانشناسدی     1390فصیحی هرندی، مجید .)(.  بررسی روابط انسجامی در قرآن: سوره یوسف )ع

 هم انی . دانش اه عالمه طباطبایی.

o ( 1390قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه ای.) 
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o ( مشکالت ساختاری ترجمه از عربی به فارسی در محددوده قدرآن کدریم. پایدان نامده دکتدری زبدان و        1379قلی زاده، حیدر .)

 ادبیات فارسی. دانش اه تربیت مدرس.

o ( تجزیه و تحلیل منظورهای ضمنی در قرآن مجید بر اساس ایل همکاری گرایس. پایان نامه کارشناسی 1390لطفی، عباس .)

  اه تهران. ارشد زبانشناسی هم انی. دانش

o ( تجزیه و تحلیل متنی جزء بیست و هفتم قرآن کدریم. پایدان نامده کارشناسدی ارشدد آمدوزش زبدان        1393مرادی، مجتبی  .)

 فارسی به غیر فارسی زبانان. دانش اه شیراز.  

o  ( .مطالعدداتی در تحلیددل گفتمددان: ازدسددتورمتن تددا گفتمددان کدداوی انتقددادی. گددروه مترجمددان، تهدد1392ون داید ، ت .) :ران

 مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه ها.

o Bloor, M. and Bloor T. (2002). The Practice of Critical Discourse Analysis: An Introduction. 

London : Hodder Education. 

o Fairclough, N. & Wodak, R. (1992). Critical discourse analysis. In Van Dijik, T. (Hg.): 
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o Foucault H, M. (1922). Archaeology of knowledge. London: Tavistock publications. 

o Foucault, M. (1920). Power/knowledge: selected interviews and other writings. New York: 

pantheon Books. 

o Fowler, R. et al. (1929). Language and Control. London: Rutledge and Kegan Paul. 

o Hodge, Robert and Gunther Kress. 1922 ؟؟؟؟  . Social Semiotics. London: Polity Press. 

o Peymani, M. (1992). Analysis of Implicatures of Conversations in the Holy Quran. Shiraz 

university. 
o Van Dijk, T. (1925). Prejudice in Discourse. Amesterdam: Benjamins. 

o Van Dijk, T. (1993). Elite Discourse and Racism. Newbury Park.CA: Sage. 

o Van Dijk, T. (2001). "Multidisciplinary CDA: A pela for diversity" 95-120. in Methods of 

Critical Discourse Analysis. (eds.), Wodak R. and M. Mayer, London: Sage. 
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o Wodak, R. (1995). "Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis" 202-210 In 

Handbook of Pragmatics-Manual, (eds.), J. Verschuren and et al. Amsterdam: John 
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