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 منظر »بافت« و »متن« در تحلیل انتقادی گفتمان قدرت 
در قرآن کریم: رویکرد ون دایک

مهیننازمیردهقان1،رقیهرحمانیپور2

M_Mirdehghan@sbu. ac. ir  ،1- دانشیار زبان شناسی، دانشگاه  شهید بهشتی
yrahmanpoor@yahoo. com  ،2- کارشناس ارشد زبان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است و برای هدایت نوع بشر و همه اعصار و ملل فرستاده شده 
است، لذا منطق حکم می کند که خداوند حکیم و توانا زبانی را به کار گرفته باشد که قابل فهم 
برای تمام انس��ان هایی باشد که قرار اس��ت مورد هدایت واقع شوند. این پژوهش با هدف تحلیل 
گفتمان قدرت در قرآن کریم از منظر بافت و متن با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی )رویکرد 
ون-دای��ک( انجام گرفت. تحلیل گفتم��ان انتقادی به تحلیل روابط س��اختاری آشکار و پنهان 
سلطه، تبعیض نژادی، قدرت و کنترل و تجلی آنها در زبان عالقه مند است )ون دایک، 2002(. 
بر همین اساس اکثر تحلیلگران گفتمان انتقادی بر این موضوع که »زبان وسیله سلطه و نیروی 
اجتماعی اس��ت و در خدمت مشروعیت بخش��ی به روابط قدرت سازماندهی شده است« تأیید 
می کنند )وداک، 1995(. ون دایک در انجام تحلیل گفتمان انتقادی اصول و رهنمودهای عملی 
عرضه می کند و معتقد اس��ت روش اختصاصی و مکتب و یا رویکرد خاصی ندارد. او بر اس��اس 
گرایش خود، برای روشی که در تحلیل گفتمان انتقادی به کار می گیرد، برچسب تحلیل گفتمان 
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73 اعجاز زبانی قرآن کریم )مطالعات میان رشته ای(

شناخت��ی- اجتماعی را بر می گزین��د )ون دایک، 2001؛ ون دای��ک، 2002(. به باور ون دایک 
)2002( تحلیل گفتمان انتقادی کارآمد باید درک درس��تی از ماهیت قدرت و سلطه اجتماعی 
داشته باشد. فقط در این صورت است که می توان تصویری در مورد چگونگی سهیم بودن گفتمان 

در بازتولید قدرت و سلطه عرضه کرد. 
در این پژوهش از رویکرد وندایک برای تحلیل گفتمان قرآن استفاده شد. ون دایک در تحلیل 
هایش گفتمان را از دو منظر بافت و متن مورد بررسی قرار می دهد. بافت شامل شاخص هایی از 
قبیل دسترس��ی، محیط و مشارکین و متن نیز شامل شاخص هایی از قبیل کنش های گفتاری، 

صنایع بیانی، سبک و معنی شناسی می باشد )ایزدی و همکاران، 1387(. 

روششناسیپژوهش
روش پژوه��ش توصیفی از ن��وع تحلیل محتوا می باشد. این پژوهش پیک��ره بنیاد بوده و پیکره 
مورد بررسی قرآن کریم می باشد. کل آیات قرآن کریم به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار 
گرفت و آیه هایی که نمایانگر قدرت خداوند در قرآن کریم بودند توس��ط محقق اس��تخراج شده 
و به عنوان نمونه اس��تفاده شد. در مجموع تعداد 50 آیه برای تحلیل استفاده شد. برای بررسی 
معنی شناس��ی یک آیه )االنعام، 91(، کنش های گفتاری تعداد 25 آیه و صنایع بیانی تعداد 24 

آیه مورد تحلیل قرار گرفت. 

یافتهها
نتایج تجزیه و تحلیل آیات منتخب بر اس��اس دیدگاه ون دایک نش��ان داد که خداوند دسترسی 
ویژه به س��بکی دارد که مخصوص خود اوس��ت و این دسترسی را از علم و قدرت خود به دست 
م��ی آورد. خداوند به خاطر قادر بودن، خالق بودن، یکتا ب��ودن، جاودانه بودن و... در مکانی قرار 
می گیرد که نس��بت به مخاطبان گفتمان از قدرت فوق بش��ری برخوردار اس��ت. این ویژگی ها، 

گفتمان قرآن را متفاوت از گفتمان های بشری می کند. 
از لح��اظ محیط و مش��ارکین نیز ق��رآن در محیط شبه جزیره عربس��تان و خطاب به مردم 
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عربستان در زمان نزول، به طور خاص،و خطاب به همه انسان ها، به طور عام،نازل شده است. 
درباره ی معنای کالم خدا نیز تحلیل ها نشان داد که معنای سوره ها و آیات قرآن دارای چند 
چهره و چند بعد است بنابراین، یک آیه جنبه های متعدد و گوناگون اعتقادی، اخالقی، اجتماعی، 
فردی و غیره را دربر دارد. این سبک خاص ساختاری قرآن، آثار زبانی و معنایی ویژه ای دارد که 

برخی از مفسران آن  را به عنوان ویژگی زبان قرآن یاد کرده اند. 
کنش های گفتاری فراوانی از جمله ترساندن، تشویق، تعظیم )بزرگداشت(، نفی کردن، انکار، 

پرسش کردن، امر کردن، ارشاد کردن، تهدید کردن، و... در قرآن مشاهده شد. 
صنایع بیانی متعددی نیز از جمله ایجاز، اطناب، استعاره، خیال انگیزی، مراعات نظیر و جناس 

در این تحلیل از متن قرآن اتخاذ شد. 

نتیجهگیری
رابطه ی قدرت خدا و دسترسی اش به گفتمان ارتباطی دوسویه است. دسترسی خدا به گفتمان 
از ق��درت او ناش��ی می شود و برعک��س. به این معنی که خداوند از قدرتش اس��تفاده می کند تا 
با کمک س��خنانش اذهان انس��ان ها را تحت کنترل خود درآورد و از س��وی دیگر با اس��تفاده از 
گفتمانش و در البه الی س��خنانش از قدرت خود س��خن گفته و آن را به انسان ها ثابت می کند. 
دسترسی خاص خدا به گفتمان احتماال به این دلیل است که خداوند در مقام آفریدگار قدرتمند 

و جاودانه، گفتمانش خطاب به انسان است که در مقابل او ناتوان و ضعیف است. به طور کلی؛
• قدرت خدای س��بحان از صفات جمال یعنی از صفات حقیقی او اس��ت. و از آنجا که انسان 
نس��بت به خداوند از صفات حقیقی چندانی برخوردار نیست، گفتمان خداوند ویژگی خاصی به 

خود می گیرد که متفاوت از گفتمان های بشری است. 
• اقت��دار و قدرت کالم ب��ه اشکال و در مراحل گوناگون آشکار می شود و بس��یار عمیق تر و 
گسترده تر از آن چیزی است که دانش موجود بدان می پردازد و درک گفتمان قرآن نیز که کالم 

الهی است، به سادگی قابل درک و فهم نیست. 
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