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بررسی سورۀ « َعبَس» از دیدگاه سبکشناسی گفتمانی میشل فوکو
محمد جرفی و عباد محمديان

چکيده
نظریۀ سبک شناسي گفتماني در پي بررسي زیبایي هاي منحصر به فرد چینش کالم در متون برجسته و هنري است.
سبک شناسي گفتماني ،نگرشي است در باب رابطۀ محتواي متن با بیرون متن ،که مستقیما تحت نفوذ اندیشۀ میشل
فوکو به وجود آمد .این برخورد زبانشناختي ،در متن هاي ادبي به مقوالتي فراتر از جمله ،مانند :پیوستار معنایي ،سبک
نحوي جمله ها  ،کنش گفتاري ،بافت ،نظم ساختارهاي خودِ متن و بسامد کنشها و جملهها ميپردازد .سبک نحوي
جملهها و کنش گفتاري سورۀ عبس ،رابطۀ مستقیمي را با پ یوستار معنایي و بافت موقعیتي برقرار کرده است؛ به گونه اي
که با تغییر بافت موقعیتي ،سبک نحوي جمله ها و کنش گفتاري آن نیز تغییر ميیابد و نکتۀ دیگر ،اینکه با تطبیق
کنشها و سبک نحوي جمله ها با بالغت کالسیک عربي در علم معاني که توجه به اقتضاي حال را شرط اصلي بالغت
شمرده شده است ،در یک راستا ميباشد و کنش هاي کالمي کامال درست و به جا با مقتضاي حال به کار رفتهاند .در این
جستار ،مي توان به عوامل موثر محیطي در نازل شدن این سوره و تاثیر عوامل محیطي بر کنشهاي کالمي ،پیوستار
دستوري و معنایي به کار رفته در جمالت را بهتر جویا شد و به درک صحیحتري از نازل شدن سورۀ عبس که به سبک و
سیاق ادبي ویژهاي نازل شده است ،دست یافت.
واژگان کليدی :قرآن کریم ،سورۀ عبس ،سبک شناسي گفتماني ،سبک نحوي ،کنش گفتاري ،میشل فوکو.

-1مقدمه
هرگونه اثر و نوشتهاي براي هدفي خاص نوشته ميشود که در ارتباط با موقعیت و بافت اجتماعي زمانهاش زاده
شده و با فرهنگ و ادب آن زمان ،نیز در رابطه است .قرآن کریم یکي از متوني است که طي بیست و سه سال و در
رابطه با مردم و اجتماع آن زمان نازل شد و تاثیر فرهنگ و اجتماع را به وضوح ميتوان در چینش کلمه ها و جمله
هاي آن مشاهده کرد .خداوند متعال براي آنکه پیام وحي را به انسان منتقل نماید ،از عجیبترین شگفتيهاي انسان،
یعني زبان استفاده نمود و قرآن کریم را به زبان عربي نازل کرد؛ از اینرو ،هر کس به مطالعۀ اعجاز قرآن بپردازد و در
آن دقت نظر نماید ،قطعا حقایقي را که زبانشناسان بدان رسیدهاند ،در خواهد یافت ،و به ویژگي بيمانند کالم
خداوند که در قرآن به کار رفته است ،پي ميبرد و در مي یابد که کالم خداوند در اداي روشنِ معنا ،از تمامي روش-
هاي کالمي بلیغتر است .سبک شکوهمند و تاثیرگذار قرآن ،آن را به متني تبدیل ساخته که از ارتباطي شگرف
برخوردار است که بر دل و جان انسان تاثیري ژرف مينهد؛ از اینرو ،تحلیل و بررسي قرآن کریم از قدیم وجود
داشته است و توجه به جزئیات متن آن ،یکي از بررسيهاي گذشتگان بوده است و امروزه با طرح نظریههاي نوین و
ارائۀ دیدگاههاي جدید در زبانشناسي و گفتمانکاوي ،روشهاي متعددي براي مطالعۀ علميتر متون معرفي شده که
محققان با بهرهگیري از آنها به تحلیل متون ميپردازند؛ یکي از این دیدگاهها ،نظریۀ سبکشناسي گفتماني است
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که براساس نظریههاي «میشل فوکو» « ،ژاک دریدا» و «میخاییل باختین » پایهریزي شده است(ر.ک :مکاریک:3131 ،
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این مقاله به تحلیل نظریۀ سبکشناسي گفتماني و موارد مرتبط به آن پرداخته و سورۀ «عبس» را بر اساس این
نظریه بررسي ميکند .براي اینکه این گفتمانکاوي به صورت هدفمند براي مخاطب مورد استفاده قرار گیرد ،به
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گزینش جمله ها ،کُنشِ گفتاري جمله ها و رابطۀ بین پارهگفتهها در این سوره ،با توجه به عوامل برونمتني و درون-
متني که بر ساختار گفتماني سوره تاثیر نهاده ،پرداخته شده است.
هدف از بررسي این سوره با این نظریه ،آن است که به سوالهاي زیر پاسخ داده شود :بافت موقعیتي بر سبک و
اسلوب سوره چه تاثیري گذاشته است؟ کنش هاي کالمي آیات ،با مقتضاي حال که در بالغت عربي ذکر شده ،همسو
و مطابقت دارد؟ سبک نحوي جمله ها از عهدۀ بیان معنا و منظور گوینده به خوبي برآمده است و تا چه اندازه با
مطلب مورد نظر همسو بوده است؟ کم و زیاد بودن بسامد کنشها با سبک نحوي جمله ها تا چه اندازه با هم ارتباط
داشته اند؟ و در پایان با مشخص کردن بسامد کنشهاي گفتاري و سبک نحوي جمله ها ،ميتوان به فهم دقیقتري
از نازل شدن سوره و کنشِ خداوند متعال نسبت به موضوع ،پي برد .قرآن کریم از متوني به شمار ميآید که هر روز
تحلیلها ،نگرشها و پژوهشهاي نویني در بافت معنایي و لغوي آن انجام ميگیرد .از جمله تحقیقات صورت گرفته
ميتوان به مقاالت« :بررسي روش گفتمانکاوي و چگونگي کاربست آن در مطالعات قرآني» (رضا شکراني و دیگران،
 ،3131پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-پورتال جامع علوم انساني ،شمارۀ اول ،صص )31-322؛ «تحلیل
کالم خدا (بحثي گفتماني پیرامون قرآن خدا)» (محمد تقي طیب ،3132 ،مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس زبان
شناسي ،صص )361-333؛ و «فلسفۀ مردانه بودن گفتمان قرآني» (موسي صدر ،3131 ،فصلنامۀ پژوهشهاي قرآني،
صص )47-33؛ و کتابهاي «گفتمان قرآن (بررسي زبان شناختي پیوند متن و بافت قرآن)» (خُلود العموش ،ترجمۀ
حسین سیدي ،3133 ،تهران :نشر سخن) و «سبکشناسي قرآن کریم (تحلیل زباني)» (حسین عبدالرئوفي،3131 ،
تهران :نشر سخن) اشاره کرد .تمامي مقاالت و کتابهاي ذکر شده ،همگي راه و شیوۀ بررسي قرآن را با این نظریه
معرفي کردهاند و به مطالعۀ موردي ،در یک سورۀ مشخص نپرداختهاند؛ اما مقالۀ حاضر ،نخستین پژوهش به این
سبک و سیاق است که یک سورۀ قرآن را به صورت کامل ،مورد بررسي قرار داده و به عنوان موردي ،به سوره عبس
پرداخته است.
شایان ذکر است که در ترج مۀ آیات قرآن کریم ،از ترجمۀ طاهر صفارزاده استفاده شده است.

 -2نظریۀ سبکشناسی گفتمانی
علماي بالغت از قدیم به پدیدۀ بافت از خالل این عبارت دقیق «لکلّ مقامٍ مقالٌ» توجه داشتهاند؛ لذا در مباحث
خود به ایدۀ ارتباط ساخت با بافت پرداختند و معیار سنجش کالم در باب حُسن و قبول ،بنا به مناسبت کالم با
مقتضاي حال بوده است که سکاکي در کتاب مفتاحالعلوم چنین ميگوید :بالغت کالم همان مطابقت آن با مقتضاي
حال به همراه فصاحت آن ميباشد .یعني موقعیت نکره با موقعیت معرفه ،موقعیت اِطالق با موقعیت تقیّد ،موقعیت
تقدیم با موقعیت تاخیر ،موقعیت ذکر با موقعیت حذف و موقعیت فصل با موقعیت وصل و  ...و باالخره خطاب باهوش
با خطاب کودن متفاوت است» (سکاکي ،بيتا .)41 :متن سکاکي پرده از رابطۀ متن با بافت شرایط و طبیعت رخدادهاي
همراه با رخداد کالمي و همچنین رابطۀ بافت با شیوههاي کالم و سبک گفتار پرده بر ميدارد و رابطۀ سطح عقلي
گوینده با طبیعت گفتمان را آشکار ميسازد .اصطالح گفتمان (  )Discourseدر زبان فارسي و حوزههاي فرهنگي ما
مدت زمان اندکي است که کاربرد گسترده پیدا کرده است؛ اما این اصطالح ،در سنت زبانشناسي اسالمي و ادب
عربي ،همانطور که گفته شد ،به صورت علم خطابه و بالغت محقق شد و به «گفتار»« ،وعظ و خطابه» و «مقال»
ترجمه شد و در قالب همین علم بود که مفاهیمي چون :قرائن حالیه و مقالیه ،داللتهاي ضمني و التزامي ،ارادۀ
جدي و استعمالي و  ...شکل گرفت(ر.ک :العموش.)4 :3133 ،
این مفاهیم در دهۀ هفتاد قرن بیستم ،به زبانشناسي اروپایي و آمریکایي وارد شد و روز به روز گسترش یافت؛ تا
اینکه سبکشناسي گفتماني ( )Discourse stylisticsدر ادب غرب بوجود آمد .این اصطالح یکي از دانشهاي

جدید زبانشناسي است که به مطالعۀ ساختارهاي متون ميپردازد و براي آن که چگونگي تکوین معنا را توضیح
دهد ،ویژگيهاي زباني و اجتماعي -فرهنگي متون را بررسي ميکند « .در این بررسي ادبي ،دو مکتب بزرگ وجود
دارد؛ نخست مکتب انگلیسي-آمریکایي ،که مطالعه را بر اشکال گونهگون ارتباط شفاهي استوار کرده و دوم مکتب
فرانسوي ،که گفتمانکاوي را بر اساس متون مکتوب بنیان نهاده است» (مکاریک .)261 :3131 ،مکتب فرانسويِ این
رویکرد ،بر پایۀ آثار میشل فوکو ،اساساً و نه منحصراً ،به بررسي متون مکتوب در بافتِ نهادي ،اجتماعي و سیاسي آنها
ميپردازد .گفتمانکاوي ،براي رشتههاي فرهنگي رسمي (ادبیات ،فلسفه و تاریخ) استثناء قائل نميشود و با به
کارگیري روشهایي چون :محتواکاوي ،روایتشناسي ،نشانهشناسيِ متن و نقادي ایدئولوژي(،)Ideologiekritik
امکان مطالعۀ همۀ جنبههاي گفتمان در زندگي روزمره را فراهم ميآورد .این رویکرد به ما ميگوید که مناسبات
قدرت در جامعه بر نحوۀ ارتباط ما با یکدیگر و نیز بر نحوۀ تولید «دانش» تاثیر ميگذارد و آن را شکل ميدهد(ر.ک:
وندایک.)31- 31 :3132،

این رویکرد گرچه به معناي تجلي زبان در گفتار یا نوشتار به کار برده ميشود؛ اما بر زبان ،به عنوان حرکت و عمل
تاکید ميکند .به عبارت دیگر« ،کلمات و مف اهیم ،که اجزاي تشکیل دهندۀ ساختار زبان هستند ،ثابت و پایدار
نیستند و در زمانها و مکان هاي متفاوت ،ارتباط آنها دگرگون و معاني متفاوتي را القا ميکنند .دگرگوني این
ارتباطات ،خود زادۀ دگرگوني شرایط اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي ،فرهنگي و غیره است؛ لذا چون این شرایط ثابت و
پایدار نیستند ،ساختار زبان نیز که توضیح دهندۀ این شرایط است ،نميتواند ثابت و پایدار بماند»( عضدانلو.)36 :3131 ،
سبکشناسي گفتماني ،آنگونه که در پژوهش هاي مختلف پیداست ،فرایندي ارتباطي است که در دو چارچوب
اتفاق ميافتد؛ چارچوب زباني که عبارت است از جملههاي گفتاري که گوینده براي شنوندگان ميفرستد(بازگو مي-
کند) و یا چارچوب نوشتاري ،که نویسنده براي خوانندگان ميفرستد(مينویسد)؛ در نتیجه «گفتمان ،رخدادي
کالمي است که از چند عنصر تشکیل شده است :فرستنده ،گیرنده ،پیام یا موضوع و هدف» (یقطین« .)3 :3333 ،هدف
تاثیر به سزایي در استراتژي گوینده و نویسنده دارد و در شکل گفتار و شیوۀ ساخت آن تاثیر ميگذارد و بسیاري از
متغیرهاي سبکي را تفسیر مينماید که با فرایند زباني همراه است» (مفتاح.)364 :3331 ،
با توجه به تمامي این تمهیدات ،پیش از ورود به مبحث اصلي ،الزم است مراحل سبکشناسي گفتماني در تحلیل
آیات قرآن کریم بررسي شود:

 -3مراحل سبک شناسی گفتمانی در تحليل آیات قرآن
 -3-1در تحلیل گفتماني آیات قرآن ،بنابر آنچه در نظریۀ سبکشناسي گفتماني گذشت ،اولین مرحله ،واکاوي جمله
ها ،از لحاظ سبک نحوي آنها است .رابطۀ دستوري میان جملهها در سبکشناسي ،به چند الیه تقسیم ميشوند که
اصوال ميتوان آنها را در دو الیه :سبک نحوي گسسته و سبک نحوي هم پایه خالصه کرد« .سبک گسسته حامل
گروهي از اندیشههاي مستقل است که در جملههاي کوتاهِ مقطع و مستقل کنار هم قرار ميگیرند و هر جمله حامل
یک اندیشهي مستقل است و ميتوان آنها را با نقطه از هم جدا کرد .این سبک باعث سرعت اندیشه و هیجانانگیزي
ميشود و به روند داستان و روایت شتاب ميبخشد»(فتوحي)246 :3131،؛ اما سبک همپایه در جملههاي بلند به کار
ميرود و سبکي آرام را رقم ميزند .این سبک جملههاي مستقل را با واو عطف به هم معطوف ميکند و از نوع
سبکهاي ترکیبياي است که در آن جملهها به هم وابستهاند و حرکت سبک را کند ميکند .این سبک براي توضیح
مطالب مهم و مبهم به کار ميرود(همان.) 241- 244 ،
 -2-1یکي دیگر از این مطالعات ،تحلیل جمله ها به لحاظ کنش گفتاري است« .در کنش گفتاري ،تنها معناي
ظاهري مورد توجه نیست؛ بلکه شرایط زماني ،مکاني ،فرهنگي و  ...را به صورت پنهان با خود دارد و شامل ناگفته-
هاي یک متن ميشود»(یارمحمدي.)11 :3131 ،

این کنش به پنج گروه تقسیم ميشود که عبارتند از -3 :کنش تصریحي یا اظهاري« :این کنش براي بیان یک واقعه
یا گزارش از یک فرایند ميباشد .این نوع کنش ،تعهد گوینده را نسبت به صدق گزارهاي بیان ميکند و نشان ميدهد
که گوینده تالش ميکند تا حالت رواني و عقیدۀ خود را به شنونده منتقل سازد»(اکمجیان -2 .)133 :3132 ،کنش
ترغیبي :براي بیان تقاضا ،صدور دستور ،ارائۀ پیشنهاد یا طرح پرسشي است .نکتۀ منظوريِ کنش ترغیبي بر این
حقیقت استوار است که این نوع کنش ،تالش گوینده در جهت ترغیب و واداشتن شنونده به انجام کارها است-1 .
کنش عاطفي :براي بیان احساسات ،نگرشها و ذهنیت افراد نسبت به وقایع ميباشد .گوینده از طریق این گونه
کنشها ،حالت دروني و احساسات خود را با مخاطب در میان ميگذارد -7 .کنش تعهدي :براي بیان تعهد گوینده به
تحقق یک عمل است ،گوینده خود را متعهد ميسازد که کالمش صادق است و این کنش ،بیشتر با ادات قسم همراه
است -1 .کنش اعالمي :براي نامگذاري یک واقعه و اعالم یک رخداد به کار ميرود .این کنش در مورد کارهایي است
که اگر با موفقیت انجام شود ،سبب تغییراتي در اجتماع ميشود .افعالي نظیر اعالم کردن ،محکوم کردن و منصوب
کردن داراي این کنش هستند(ر.ک :سرل.)31- 33 :3131 ،
 -1-1تحلیل گفتماني آیات ،به بررسي فهرستي از تضادهاي دوگانه مابین آنچه در نص آیه هست و آنچه نیست ،اما
با موضوع آن آیه مرتبط است ،ميپردازد .دلیل انتخاب موضوعات مختلف در آیات و چرایي تأکید ،حذف و بزرگ
نمایي در بیان جزئیات آن موضوعات ،از مطالبي است که باید در این مرحله لحاظ گردد .واکاوي دلیل این انتخابها
در سطوح مختلف گفتماني ،در واقع ایدئولوژي حاکم بر متن را مشخص ميکند.
 -7-1آخرین مرحله از متناسبسازي روش ،در تفسیر آیات قرآن ،توجه ویژهاي به روابط بینامتني متن و همچنین
بافت فرهنگي -اجتماعي آن دارد .متون روایي از جمله متوني هستند که مفسر باید به روابط بینامتني متن و بافت
بیروني توجه کند .متون فلسفي ،فقهي و کالمي نیز از دیگر متونياند که در کشف معاني پنهان متن ،مفسر را یاري
ميرسانند .در میان اندیشمندان علوم قرآني ،مباحثي از قبیل شأن نزول آیات و مکي یا مدني بودن آنها در تحلیل و
بررسي بافت فرهنگي ـ اجتماعي ،از اهمیت فراواني برخوردار است.

-4تحليل سورۀ «عبس» براساس نظریۀ سبکشناسی گفتمانی
قبل از هر چیز باید دانست که قرآن کالم الهي است و دیگر کالمها همه انسانياند؛ بنابراین ،باید در استفاده از
گفتمانکاوي دقت کافي کرد و با توجه به تفاسیر معتبر ،این واکاوي را انجام داد و آن پیش فرضها ،اهداف و مؤلفه-
هاي گفتماني را که تنها به کالم انسان مرتبط است ،در این تحقیق وارد نکرد .مقالۀ حاضر ،ضمن بررسي مباني
گفتمان و مسائل بافت و متن ،به تطبیق مباني آن بر قرآن کریم و به عنوان نمونۀ موردي ،به سورۀ «عبس» پرداخته
است .سعي بر این است که تمامي مراحل گفتمانکاوي مرتبط با آیهها ،به صورت جامع و یکجا ،پس از ذکر آیهها
بیان شود و در چارچوبي مشخص ،به تحلیل این آیه ها پرداخته شود؛ لذا با ذکر آیات ،تمامي قواعد سبکي نوین و
مرتبط با متن و آرایههاي لفظي و معنوي که بر اساس بافت موقعیتي به وجود آمدهاند ،در این تحلیل مورد بررسي
قرار ميگیرد و ارتباط آنها با موقعیت و شأن نزول آیهها بیان ميگردد.
سورۀ عبس ،سورهاي مکي است و تعداد آیات آن چهل و دو آیه است که پس از سورۀ «النجم» نازل شده است و در
عین کوتاهي ،از مسائل مهمي بحث ميکند و تکیۀ خاصي بر مسالۀ «معاد» دارد .بررسي شرایط محیط بر متن،
شناخت رخدادهاي تاریخي را مي طلبد که با نزول آن همراه و پیوسته است و این همان چیزي است که قرآنپژوهان
آن را اسباب نزول مينامند .با بررسي رخدادهاي تاریخي دربارۀ این سوره ،به بررسي متن سوره ميپردازیم.

برخي مفسران درتفاسیر خود چنین آوردهاند :این سوره در حالي نازل شد که پیامبر(ص) با سران قریش در حال
گفتگو بود که عبداهلل بن شریح بر پیامبر(ص) وارد شد و به پیامبر(ص) گفت :اي رسول خدا ،از آیاتي که خداي
متعال به تو آموخته است ،به من بیاموز .عبداهلل که نميدانست پیامبر(ص) در حال گفتگو با سران قریش است،
درخواست خود را تکرار کرد که باعث شد رسول خدا(ص) سخنش را قطع کند و با حالت اعتراض از او روي برگرداند
که سبب نزول این آیات شد( .ر.ک :الزمخشري،3714 ،ج413- 412 :7؛ اسماعیلحقي ،بيتا ،ج .)113- 112 :31برخي دیگر از
مفسران ،این روایتها را نادرست دانسته و گفتهاند که این آیه دربارۀ مردي بود که در حضور پیامبر(ص) بود ،چون
ابن مکتوم وارد شد ،آن مرد روي و صورت خود را عبوس کرد و روي برگرداند ،که جبرئیل نازل شد و آیات این سوره
را در حق او نازل کرد(ر.ک :بروجردي ،3141 ،ج171 :4؛ الطبرسي ،3131 ،ج.)74 :11

با بررسي آیات ،پیوستار معنایي میان آیات ،کنش گفتاري و سبک نحوي جمله ها را که به زیبایي تمام به کار
رفتهاند و با اصول زبانشناسي کامال همسو ميباشند ،مورد بررسي قرار ميگیرد.
َّ
يك ل ََعلَّهُ يَ َّزَّكى ( )3أ َْو يَ َّذ َّك ُر فَ َت ْن َف َعهُ ِّ
الذ ْك َرى ( »)4روي ترش کرد و
اءهُ ْاْلَ ْع َمى (َ )2و َما يُ ْد ِر َ
س َو تَ َولى ( )1أَ ْن َج َ
َ «-3-7عَب َ

پشت کرد ،هنگامي که نابینا نزدش آمد .از کجا ميداني؟ چه بسا او پاک ميشد .یا اندرز ميشنید و آن اندرز به او
نفع ميرساند .
قبل از هر چیز باید به ترجمهها و تفاسیر مختلفي که کلمۀ عبسَ را به ترشرویي همراه با خشم ترجمه کردهاند،

ایراد گرفت که ترجمۀ صحیحي نیست .ثعالبي در کتاب «فقه اللغة و سر العربية» که به بافت در تحلیل معنا توجه
کرده است ،در فصلي به واژۀ عبوس ميپردازد و ميگوید« :اگر میان دو چشم آدمي به دلیل اعتراض فاصله افتد،
«قاطب و عابس» گویند ،اگر دندانهایش را از شدت خشم نشان دهد« ،کالح»  ،اگر ترشرویي او زیاد گردد« ،باسر و
مکفهرّ» ،اگر از سر اندوه باشد «ساهم» و به دلیل خشم و برافروختگي« ،مُبرطِم» گفته ميشود» (الثعالبي ،بيتا.)371 :
ب َو ْج َههُ» ترجمه کرده است» (الکواري ،)131 :2113 ،با این تفاسیر
در تفسیر غریبالقرآن نیز واژۀ «عبس را به «قَطَّ َ

از حاالت چهره بر اساس بافت موقعیتي ،معلوم ميگردد که پیامبر(ص) ترشرو به معناي اینکه خشم در صورتش
ظاهر گردیده ،نیست؛ بلکه با حالتي اعتراض به اینکه کالم او را قط ع کرده ،به عبداهلل اشتباه بودن کارش را نشان
داده است .التفات در واژۀ عبس در بر دارندۀ توبیخ است ،بدین شیوه که گویي خداوند متعال به پیامبر(ص) به صورت
غیر مستقیم چنین گفته است :در حالي که یک نابینا نزدش رفت ،به او توجه نکرد! بدین شیوه جمله متضمن انذار
بیشتري است .سبک نحوي جمله ها در این بخش از سوره ،سبک همپایه است که جمله ها با عطف شدن به وسیلۀ
حرف عطف ،سبکي آرام را رقم مي زنند و جمله ها از آرامش و کندي برخوردارند تا به توضیح مطلب بپردازند .دو آیۀ
ابتدایي از کنش عاطفي استفاده شده است که خداوند متعال با این کنش گفتاري ،اتفاقي را که رخ داده است ،با
صنعت التفات و غیر مستقیم ،مایۀ توبیخ مي داند؛ سپس در آیات سوم و چهارم با هشدار و انذار به پیامبر(ص) ،او را
تشویق و توصیه ميکند که باید توجه بیشتري به آن شخص ميکرد؛ لذا کنش گفتاري این آیات ،ترغیبي است،
یعني پیامبر(ص) را تشویق به راهنمایي کردن آن شخص کرده است و نصیحت کردن را مایۀ منفعت او ميداند؛ لذا
بدین وسیله پیامبر(ص) را تشویق به نصیحت کردن ميکند .قابل ذکر است که کنشهاي گفتاري دو پهلو ،زماني
استفاده ميشوند که نویسنده نمي تواند سخن خود را به راحتي بیان کند؛ اما خداوند متعال کالم خود را صریح بیان
کرده است و فقط در برخي موارد براي ترغیب ،انذار ،عبرت و  ...آیاتي را ميبینیم که از کنش صوري و واقعي
استفاده شده تا مخاطب را به تفکر بیشتري وادارد؛ در نتیجه نباید کالم خداوند را با کالم بشر یکسان دانست؛ از این-
رو کالم خداوند متعال صریح و بدون هیچگونه پوشیدگي بیان شده است و کنشهاي گفتاري در این سوره ،همگي
کنش صوري ميباشند .کنش گفتاري در کالم بشر در برخي موارد داراي دو الیه است تا در مواقعي که توان گفتن
واقعیت به صورت صریح ممکن نباشد ،از نوعي کنش گفتاري استفاده شود و در اصل منظور چیز دیگري باشد.

ص َّدى ( »)6اما کسي که توانگر است ،تو به او رو ميآوري.
اسَت غَْنى ( )5فَأَنْ َ
«- 2- 4أ ََّما َم ِن ْ
ت لَهُ تَ َ
در این بخش ،نوع گفتمان آیهها عوض ميشود و تغییر گفتمان خداوند را ميتوان در آیات مشاهده کرد .نکتۀ
مهم این است که ذکر عبارتهاي «فانتَ لهُ تصدَّي» و «فانتَ لهُ تلهي» که در آیات بعدي ذکر شده است ،نوعي
اختصاص را رسانده و ذکر این دو آیه براي بیان تاکید نازل شده است ،بدین شیوه که به پیامبر(ص) گفته شده بر
همچو تویي روا نیست که زماني که نزد ثروتمندان هستي ،از بينوایان غافل باشي(ر.ک :الزمخشري ،3714 ،ج413 :7؛
الثعالبي3733 ،هـ ،ج.)113 :1
سبک نحوي جمله ها در این آیات از سبک نحوي گسسته استفاده شده است که پس از آیات قبلي که براي
توضیح بودند ،در این قسمت انذار و هشدار را به زیبایي رسانده است .سبک گسسته در اینجا به زیبایي تمام نوع
کنش گفتاري را نشان داده است .کنش گفتاري در این قسمت ،کنش عاطفي است که با این شیوۀ سخن ،در پي
برانگیختن عاطفۀ پیامبر(ص) بوده تا با برانگیختن عاطفۀ آن بزرگوار و کساني که در جایگاههاي رفیع جامعه هستند
و از مقام و منزلت برخوردارند ،به شیوۀ رفتار خود توجه بیشتري کنند .البته باید گفته شود که تفاوت کنش ترغیبي
با کنش عاطفي در این است که در کنش ترغیبي نوعي تقاضا یا دستور را در پي دارد ،در واقع ،گوینده در پي ترغیب
و وا داشتن شنونده به انجام کارهایي مي باشد که هنوز رخ نداده است؛ اما کنش عاطفي براي بیان احساسات ،نگرش
ها و ذهنیت افراد نسبت به وقایع گذشته ميباشد؛ از اینرو متاسف شدن و هجو کردن در کنش عاطفي رخ ميدهد
که براي زمان گذشته مورد استفاده قرار ميگیرد.
ت َعْنهُ تَ َلهَّى ( » )11و اگر هم او پاک
اء َك يَ ْس َعى (َ )8و ُه َو يَ ْخ َ
شى ( )9فَأَنْ َ
َ «- 1-7وَما َع َلْي َ
ك أَََّّل يَ َّزَّكى (َ )7و أ ََّما َم ْن َج َ
نشود ،زیان نبیني؛ اما کسي که شتابان به (نزد) تو آمده و از خداوند بیمناک است ،تو از او غفلت ميکني .
این آیات به زیبایي تمام حالت و نوع آمدن عبداهلل(ابن مکتوم) را به نزد پیامبر(ص) بیان کرده است .برخي
راویان در بیان دو آیۀ اولي گفتهاند :از ترس اینکه کسي از کفار یا مشرکان او را اذیت کند ،بدون راهنما نزد
شى» به همین دلیل نازل شده بود و با
پیامبر(ص) آمده بود و یا از اینکه به زمین بخورد ،ميترسید؛ لذا آیۀ « َو ُه َو يَ ْخ َ

وجود نابینایي خود ،با سرعت نزد پیامبر(ص) آمده بود که ایمان بیاورد (ر.ک :األویسي ،3731 ،ج111 :31؛ اسماعیلحقي،

ت َعْنهُ تَ لَهَّى» براي تاکید ذکر شده تا نهایت توبیخ را برساند .آیات
بيتا ،ج)277 :31؛ همانطور که گفته شد ،ذکر آیۀ «فَأَنْ َ
هنگامي که در پي توضیح مطلب ميباشند ،از سرعت و حرکت واژگان و جملهها کاسته ميشود؛ در نتیجه در این
قسمت ميبینیم که از سبک هم پایه استفاده شده که نسبت به سبک گسسته در آن انفعال و حرکت کمتري
برخوردار است .کنش گفتاري این عبارات نیز کنش عاطفي است که با سرزنش کردن از اینکه به ایمان آوردن آن
کافران هیچ نیازي نداشتي؛ در نتیجه پیامبر(ص) را به دلیل کاري که کرده است ،مورد سرزنش و توبیخ قرار ميدهد.
ف م َك َّرم ٍة ( )13مرفُ َ ٍ
ِ
ِ
َّرةٍ ( )14بِأَيْ ِدي َس َف َرةٍ ( )15كِ َر ٍام
حٍ ُ َ
صُ
اء ذََك َرهُ ( )12في ُ
َْ
وعة ُمطَه َ
َ «-7-7ك ََّّل إِنَّ َها تَذْك َرةٌ ( )11فَ َم ْن َش َ
بَ َرَرةٍ ( »)16نه! به راستي آن (آیات قرآن) پند است .پس هرکس ميخواهد آن را یاد کند .در صحیفههایي گرانقدر
است .بلند مرتبه و پاک داشته شده .به دستان نگارشگرانِ گراميِ نیک کردار.
واژۀ «کَّل» براي توبیخ است که مبادا دیگر بار تکرار شود « .إِنَّ َها تَذْكِ َرةٌ » براي نهایت تاکید آیات قبلي ذکر شده که
آن آیات همچو پندي هستند که باید آن را بپذیرند و به موجب آن عمل کنند .خداوند متعال با آوردن حروف تاکید
کلّا ،إنّ و جملۀ اسمیّه و آوردن صفتهاي فراوان براي «تذکرة» تاکید را به اوج رسانده تا بر اجتماع بیشترین تاثیر را
بگذارد و در یاد و خاطرهها بماند .از آیۀ سیزدهم تا آیۀ شانزدهم ،با گفتن ویژگيهاي آیات قرآني و ماندن آنها نزد
پروردگار ،نوعي هشدار را ميرساند که تمامي اتفاقات نزد پروردگار ثبت و ماندگار است؛ از اینرو بر انسانها واجب
است که بر اعمال خود ناظر باشند .با باال رفتن انذار و هشدار در این قسمت از سوره ،دوباره از سبک گسسته استفاده

شده است که به صورت مقطع و بدون عطف کنار هم قرارگرفتهاند تا این هشدار را به زیبایي نشان دهند .کنش
گفتاري در این قسمت همانطور که مشاهده شد ،در بر دارندۀ هشدار و انذار است تا مخاطب را برانگیزد و بداند که
اعمال دنیایي نزد خداوند ثبت مي گردد؛ لذا کنش گفتاري این قسمت ،کنش ترغیبي است تا مخاطب را بر ناظر
بودن به اعمال خود و کوشیدن براي اینکه بهترین عمل را داشته باشد ،ترغیب کند.
 «-1-7قُتِ َل ِْ
َي َش ْي ٍء َخلَ َقهُ (ِ )18م ْن نُطْ َف ٍة َخلََقهُ فَ َق َّد َرهُ ( » )19نفرین بر انسان ،چه ناسپاس
سا ُن َما أَ ْك َف َرهُ (ِ )17م ْن أ ِّ
اْلنْ َ
است .مگر خداوند او را از چه چیزي آفریده است؟ او را از نطفه اي آفرید و سپس به او تکامل بخشید و زندگي او را با
تقدیر الهي سامان داد.
« قُتِ َل ِْ
سا ُن » از بدترین نفرینهاست؛ زیرا کشته شدن از بزرگترین و سختترین مصیبتهاي دنیاست که با
اْلنْ َ
توجه به ترسي که انسانها از مرگ دارند ،ذکر شده تا با مردم و اجتماع بیشتر مانوس باشد« .ما اکفره» ابراز شگفتي
از کفران نعمت خداست که خداوند متعال با نشان دادن تعجب از این همه کفرورزي ،نهایت توبیخ را متوجه افراد
کافر و ناسپاس ساخته است .با ذکر اینکه از چه چیزي خلق شده و خلقت او که از پست ترین مادۀ هستي بوده است،
این همه کبر و نخوت را مایۀ تعجب ميداند(ر.ک :الزمخشري :3714 ،ج411 :7؛ الطبري ،بيتا ،ج .)223 :27آیات قرآن با به
تفکر واداشتن مخاطب به دنیاي مادي و آنچه در آن است ،با اجتماع پیوند ویژهاي برقرار کرده و با آوردن مثالهاي
قابل دیدن و قابل فهم در سوره ،این ارتباط را با اجتماع قويتر کرده است .اندرز و موارد مرتبط با آن باید با نهایت
آرامش ،صبر و استقامت صورت گیرد؛ لذا ميبینیم که در این قسمت آیهها نیز از لحاظ سبک نحوي ،سبک نحوي
هم پایه است که جمله ها از آرامش برخوردارند تا با معنا و مفهوم بیشترین رابطه را برقرار کند .خداوند متعال با
آوردن دالیل فراوان از راه هاي هدایت و توجه نکردن او و در نهایت کافر ماندنش ،از کنش اظهاري استفاده کرده
است تا با دالیل روشن ،درستي عقیدۀ خود را اثبات کند.
«-6-7ثُ َّم َّ ِ
َما يَ ْق ِ
ض َما أ ََم َرهُ ( » )23و خداوند راه
ش َرهُ (َ )22ك ََّّل ل َّ
يل يَ َّ
اء أَنْ َ
س َرهُ ( )21ثُ َّم أ ََماتَهُ فَأَق َْب َرهُ ( )21ثُ َّم إِذَا َش َ
السب َ
هدایت و زندگي معنوي را بر او آسان فرمود .بعد هم او را ميمیراند و در قبر جاي ميدهد و هر زمان اراده نماید ،او
را از قبر بر ميانگیزاند؛ اما کافر هیچگاه به فرمان آفریدگار خود گردن ننهاده است.
در این فراز از سوره ،نوع گفتمان تغییر ميکند و خداوند متعال با ذکر میراندن انسانها ،نشان از آن دارد که انسان
هیچ اختیاري دربار ۀ عمرش ندارد و نميداند که چه زماني مي میرد تا او را انذار دهد که مرگ در انتظار اوست و باید
دست از لجاجت بردارد و برانگیختن و زنده کردن انسانها دوباره حکایت از قدرت خداست که توانایي هر کاري را
دارد .در پایان این قسمت با ذکر واژۀ « َك ََّّل» نهایت توبیخ را رسانده است که هر آنچه را به این انسان ناسپاس امر
شده بود ،انجام نداد و در نهایت بدون عمل صالح به نزد پروردگارش بر ميگردد .نوع گفتمان در این قسمت هنگامي
که وارد بحث مردن و برانگیختن ميشود ،به سبک گسسته بر ميگردد تا دوباره مخاطب را برانگیزد .کنش گفتاري
این قسمت ،در آیۀ ابتدایي همانطور که در قسمت قبلي گفته شد ،کنش اظهاري است تا با ذکر دلیل ،عقیده و باور
خود را بیان کند .دو آیۀ بیست و یک و بیست و دو که دربارۀ مردن انسان و رستاخیز او پس از طي این مراحل
است ،نوعي انذار و هشدار را در بر دارد که کنش ترغیبي است .آی ۀ پایاني این قسمت ،شامل نا امیدي و متاسف
شدن از کساني است که پند و اندرز را فرا نگرفتند؛ در نتیجه کنش گفتاري این قسمت ،کنش عاطفي است تا با ذکر
این تاسف ،عملکرد کافران را بیهوده نشان دهد.
ِ
ِِ
 «- 7- 4فَ لَْي ْنظُ ِر ِْ
يها َحبا (َ )27و-
ض َشقا ( )26فَأَنْ َبْت نَا ف َ
صبا ( )25ثُمَّ َش َق ْقنَا ْاْل َْر َ
اء َ
سا ُن إِلَى طَ َعامه ( )24أَنَّا َ
صَبْب نَا ال َْم َ
اْلنْ َ
ضبا (َ )28و َزيْ تُونا َونَ ْخَّل (َ )29و َح َدائِ َق غُلْبا (َ )31و فَاكِ َهة َو أَبا (َ )31متَاعا لَ ُك ْم َو ِْلَنْ َع ِام ُك ْم ( » )32این انسان
ِعنَبا َوقَ ْ
(ناسپاس) باید به همین رزق و روزي و غذایي که ميخورد ،نگاه کند .ما از آسمان آب فراوان فرو باراندیم ،سپس
زمین را شکافتیم و دانه هاي متنوعي را در آن رویاندیم؛ همچنین انگور و سبزي ،زیتون و خرما و باغهایي انبوه از

درختان تودرتو و انواع میوه و نیز علوفه (پدید آوردیم) ،پس انواع رزق و روزي براي خودتان و چهارپایانتان فراهم
آمده.
خداوند متعال پس از آنکه نعمتهاي وجودي انسان را برشمرد ،در ادامۀ آن به ذکر نعمتهایي ميپردازد که
انسان براي زندگي مادي به آن نیاز دارد .خداوند متعال با ذکر این نعمتها در پي آن است که بندگان این همه
نعمت را شکر کنند و دست از گناه بردارند .ذکر نعمتها و بر شمردن آنها با سبک نحوي همپایه بیان شده است و
همانطور که گفته شد ،توضیح و تبیین را مي توان در این قسمت یافت که خداوند به ذکر نعمتها پرداخته؛ لذا سبک
نحوي متناسب با آن به کار رفته است .قابل ذکر است که در این عبارات واو عطف براي حرکت دادن و آماده کردن
جمله ها براي وارد شدن به سبک گسسته به کار رفته است .کنش گفتاري این عبارات ،کنش ترغیبي است که با
برشمردن نعمتها و توصیه به یادآوري نعمتهایي که خداوند به انسانها داده است ،در پي ترغیب و واداشتن آنها
به انجام عمل نیک است.
َخ ِيه ( )34وأ ُِّمهِ وأَبِ ِيه ( )35وص ِ
اخةُ ( )33ي وم ي ِف ُّر الْمرء ِمن أ ِ
 «-8- 4فَِإذَا جاء ِ
الص َّ
احَبتِ ِه َوبَنِ ِيه ( )36لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ ِمْن ُه ْم
ت َّ
َ َ
َْ َ َ َ ْ ُ ْ
َ َ
ََ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ٍِ
ِ
ِ
ضاح َكةٌ ُم ْسَتْبش َرةٌ (َ )39و ُو ُجوهٌ يَ ْوَمئذ َعلَْي َها غََب َرةٌ ( )41تَ ْرَه ُق َها قَ َت َرةٌ ()41
سف َرةٌ (َ )38
يَ ْوَمئذ َشأْ ٌن يُغْنيه (ُ )37و ُجوهٌ يَ ْوَمئذ ُم ْ
ج َرةُ ( »)42روزي که انسان از برادرش ميگریزد ،از مادر و پدرش ،از زن و فرزندانش ،در آن روز هر کس
أُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َك َف َرةُ الْ َف َ
آنچنان مشغول کار خود است که به هیچ کس نميپردازد؛ اما در آن روز عدهاي چهرههایي گشاده و روشن دارند .شاد و

خندانند(زیرا اهل بهشتند) .گروهي چهره هایشان را غبار رنج خواهد گرفت و دود سیاهي آنها را خواهد پوشاند ،آنها همان
کافران فاسد و بدکارند.

«به کار رفتن کلمۀ «إذا» در آیۀ شریفۀ « فَِإ َذا جاء ِ
الص َّ
اخةُ » اشاره به این دارد که آمدن نفخۀ صور دوم امري
ت َّ
ََ
قطعي است؛ زیرا إذا هنگامي به کار مي رود که وقوع فعل شرط یقیني است و جاي شک وتردید ندارد»(ظهیري:3131 ،
 .)271آوردن واژۀ «يَِف ُّر» به صورت مضارع اشاره به این نکته دارد که فرار انسان از برادر و نزدیکان خود در قیامت،
امري مستمر است که حکایت از این حقیقت دارد که وضعیت انسان در محشر به گونهاي هولناک و وحشتناک است
که هرگز به فکر نزدیکان و خویشان خود نیست و پیوسته از آنان ميگریزد .شکل مضارع در کلمۀ «یغنیه» آیۀ سي و

هفتم و کلمۀ «ترهقها» در آیۀ چهل و یکم نیز اشاره به استمرار مادۀ آنها دارد(همان .)271 :اشاره به قسمتهاي
تکان دهندهاي از حوادث قیامت و سرنوشت مؤمنان و کفار در آن روز بزرگ ،و بیاني از حال کافران و بهشتیان در
این قسمت و بیان این همه حوادث هولناک ،انذار و هشدار را باال برده که در نهایت منجر به استفاده از سبک نحوي
گسسته شده است .کنش گفتاري این قسمت همانطور که در شرح آیهها گفته شد ،کنش ترغیبي است ،زیرا با بیان
این ویژگي ها براي قیامت ،در پي ترساندن و هشدار دادن به مخاطب بوده است که سرنوشتي سخت در انتظار کساني
است که نافرماني خدا را کردهاند و سرنوشتي همراه با آرامش در انتظار کساني است که دستورهاي پروردگار را
شنیده و بدان جامۀ عمل پوشانیدهاند.
«جدول کنشهاي گفتاري و سبک نحوي جمله ها در سورۀ العبس»
ردیف
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يك ل ََعلَّهُ يَ َّزَّكى ( )3أ َْو يَ َّذَّك ُر
س َو تَ َولَّى ( )1أَ ْن َجاءَهُ ْاْلَ ْع َمى (َ )2و َما يُ ْد ِر َ
« َعبَ َ
فَتَ ْن َف َعهُ ِّ
الذ ْك َرى (»)4

2

ت لَهُ تَصَدَّى (»)6
استَغْنَى ( )5فَأَنْ َ
«-أ ََّما َم ِن ْ
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شى ()9
اء َك يَ ْس َعى (َ )8و ُه َو يَ ْخ َ
« َوَما َعلَْي َك أَََّّل يَ َّزَّكى (َ )7و أ ََّما َم ْن َج َ
ت عَنْهُ تَلَهَّى ()11
فَأَنْ َ
ف م َك َّرمةٍ ( )13مرفُوعَةٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ح ُ َ
صُ
اء ذََك َرهُ ( )12في ُ
َْ
« َك ََّّل إنَّ َها تَذْك َرةٌ ( )11فَ َم ْن َش َ
ٍ
ِ
َّرةٍ ( )14بِأَيْ ِدي َس َف َرةٍ ( )15ك َراٍم بََرَرة (»)16
ُمطَه َ
ِ
اْلنْسا ُن ما أَ ْك َفرُه (ِ )17من أ ِّ ٍ
ٍ
ِ
َّرهُ
َي َش ْيء َخلََقهُ ( )18م ْن نُطَْفة َخلََقهُ فَ َقد َ
ْ
« قُت َل ِْ َ َ َ
(» )19
ش َرُه(َ )22ك ََّّل ل ََّما
السبِيلَ يَ َّ
ثُمَّ َّ
س َرُه( )21ثُ َّم أ ََماتَهُ فَأَقْبَ َرُه( )21ثُمَّ إِذَا َشاءَ أَنْ َ
يَ ْق ِ
ض َما أ ََم َرُه (» )23
ِِ
« فَ لْيَنْظُرِ ِْصبا( )25ثُمَّ َش َق ْقنَا
صبَبْ نَا ال َْماءَ َ
سانُ إِلَى طَعَامه( )24أَنَّا َ
اْلنْ َ
ضبا(َ )28و َزيْتُونا َونَ ْخَّل
ض َشقا ( )26فَأَنْبَتْ نَا فِ َيها َحبا(َ )27و ِعنَبا َوقَ ْ
ْاْل َْر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
(َ )29و َح َدائ َق غُلْبا(َ )31و فَاك َهة َو أَبا(َ )31متَاعا لَ ُك ْم َو ْلَنْ َعام ُك ْم (»)32
اخةُ ( )33ي وم يفِ ُّر الْمرء ِمن أ ِ
َخيهِ ( )34و أ ُِّمهِ و أَبِيهِ
« فَِإ َذا َجاء ِالص َّ
ت َّ
َ
َ
َْ َ َ َ ْ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ْ
صاحبَته َوبَنيه ( )36ل ُكلِّ ْامرئ منْ ُه ْم يَ ْوَمئذ َشأنٌ يُغْنيه (ُ )37و ُجوهٌ
(َ )35و َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ضاح َكةٌ ُم ْستَبْش َرةٌ (َ )39و ُو ُجوهٌ يَ ْوَمئذ عَلَيْ َها غَبَ َرةٌ ()41
يَ ْوَمئِذٍ ُم ْس ِف َرةٌ (َ )38
ك ُه ُم الْ َك َف َرةُ الْ َف َج َرةُ (»)42
تَ ْرَه ُق َها قَتَ َرةٌ ( )41أُولَئِ َ
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جدول شمارۀ  :1بسامد کنشهای گفتاری در سورۀ عبسَ
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نتيجه گيری
توجه به سبک نحوي جمله ها و کنش گفتاري آنها ،در سبکشناسي گفتماني از اهمیت فراواني برخوردار است؛
زیرا با در نظر گرفتن بسامد انواع کنش و سبک نحوي جمله ها ،ميتوان به میزان تاکید جملهها نسبت به بافت
اجتماعي پي برد .در این جستار ،معلوم شد که بسامد نوع کنشهاي گفتاري و سبک نحوي در سورۀ عبسَ ،رابطۀ
مستقیمي را با بافت اجت ماعي برقرار کرده است و با توجه به بافت بیروني ،این شیوه از بیان و گفتگو به وجود آمده
است؛ بنابراین ،کنش ترغیبي و عاطفي ،پر بسامدترین کنشهاي گفتاري در این سوره ميباشند که در کنش
ترغیبي ،به دنبال ترغیب و برانگیختن عواطف شنودگان است ،پس از آن ،کنش عاطفي که بسامد باالیي دارد ،در پي
توبیخ و عتاب شدید نسبت به کساني است که نافرماني خدا را کردهاند و نعمتهاي خداوند را آنچنان که شایسته
است ،شکر نگفتهاند و در نهایت ناسپاس ميمیرند .کنش بعدي کنش اظهاري است ،که با ذکر خلقت انسان از پست-
ترین مادۀ هستي ،انسان را با دلیل آوردن سرزنش ميکند .از کنش تعهدي و کنش اعالمي استفاده نشده است؛ اما
به طور ضمني کنش تعهدي را در بر دارد ،بدین صورت که دنیاي فاني و نعمتهاي آن نشان از خداوندي بي
همتاست و هر آنچه را که در قیامت وعده داده شده ،به وضوح ميتوان یافت.
بیشترین سبک نحوياي که استفاده شده است ،سبک نحوي گسسته است که انذار و هشدار را به خوبي نمایان
کرده و مهم بودن موضوع را صریحا با نوع جمله بندي عبارات بیان کرده است؛ بنابراین ،معلوم گردید که سبک
گسسته و کنش ترغیبي که از انذار و ترغیب واالیي برخوردارند ،به بهترین شکل ممکن ،در این آیات ،در کنار
یکدیگر استفاده شده است تا نهایت تاثیر را در مخاطب داشته باشند؛ از اینرو ،روشن گردید که قراردادهاي ناظر بر
پیوند جمله ها به یکدیگر و پیوند آنها با بافت اجتماعي ،این ارتباط موفق را به وجود آورده است و با این شیوۀ
مطالعه ،ميتوان به خوانش دقیقتري از متن دست یافت .از جمله دریافتهاي دیگر در این سوره ،شامل اتفاقات
تاریخي نهفته در البهالي آیهها و اوضاع اجتماعي آن زمان ميباشد که در کالم خداوند تاثیرگذار بودهاند .در پایان،
ميتوان بدین شیوه ،تحلیل درست تري از متن دریافت کرد و در ترجمه و تفسیر کالم الهي ،معناي صحیح و درست-
تري را از واژگان و عبارات بیان کرد.

پی نوشتها
 - 3میشل فوکو( ،)3326-3337اساس اندیشههایي را به وجود آورد که در ایاالت متحده «تفکر فرانسوي» نام
گرفت و در جهان ادب با مفهوم «پسامدرنیسم» انطباق یافت و بر شاخههاي مختلف علوم اجتماعي و
انساني نیز در اکثر کشورهاي جهان تاثیر گذاشت(ر.ک :مکاریک.)46- 44 :3131 ،
 - 2ژاک دِریدا(  ،)3311-2117فیلسوف الجزایري که پدیدآورندۀ مفهوم ساختارشکني است .تئوريهاي وي در
فلسفۀ پست مدرن و نقد ادبي تاثیر فراواني گذاشت)ر.ک :همان.)14 :
 -1میخائیل میخائیلویچ باختین (  ،)3331-3341فیلسوف و متخصّص ادبیات روسي بود که آثار تأثیرگذاري در
حوزۀ نقد ،نظریۀ ادبي و بالغت نوشت .آثار او که به موضوعات متنوّعي ميپرداخت ،الهامبخش گروهي از
اندیشمندان ،از جمله :مارکسیست هاي جدید ،ساختارگرایان ،پساساختارگرایان و نشانه شناسها شده
است(ر.ک :همان.)64 :

منابع و مآخذ
 .3قرآن کریم ،)3131( ،ترجمۀ طاهر صفارزاده ،قم :انتشارات هنربیداري ،چاپ سوم.
 .2اسماعیل حقي ،ابوالفداء؛ ( بيتا) ،روح البيان ،ج دهم ،بیروت :دار الفکر.
 .1اکمجیان و دیگران؛ ( ،)3132زبان شناسی :درآمدی بر زبان و ارتباط ،ترجمه :علي بهرامي ،تهران :رهنما،
چاپ اول .
 .7األویسي ،شهابالدین؛ ( ،)3731روح المعانی فی تفسيرالقرآن العظيم و السبع المثانی ،ج پانزدهم،

بیروت :دارالکتبالعلمية.
 .1بروجردي ،ابراهیم؛ ( ،)3141تفسير جامع ،ج ،4تهران :کتابخانۀ صدر.

 .6الزمخشري ،ابوالقاسم؛ ( ،)3714الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج چهارم ،بیروت :دارالکتاب العربي،

الطبعة الثالثة.
 .4الثعالبي ،ابومنصور؛ (بيتا) ،فقه اللغة و سر العربية ،لبنان :دارالکتب ،الطبعة االولی.

 .3الثعالبي ،عبدالرحمن؛ (3733هـ) ،الجواهرالحسان فی تفسيرالقرآن ،ج ،1بیروت :دار احیاء التراث العربي،
الطبعة االولی .
 .3سرل ،جانآر؛ ( ،)3131افعال گفتاری ،ترجمه :محمد علي عبداللهي ،قم :پژوهشگاه علوم انساني ،چاپ اول .
 .31سکّاکي ،یوسف؛ (بيتا) ،مفتاح العلوم ،بیروت :دارالکتب العلمية .
 .33شکراني و دیگران؛ ( ، )3131بررسي روش گفتمان کاوي و چگونگي کاربست آن در مطالعات قرآني،
پژو هشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -پورتال جامع علوم انسانی ،شمارۀ اول ،صص .31-322
 .32صدر ،موسي؛ ( ،)3131فلسفۀ مردانه بودن گفتمان قرآني ،فصلنامۀ پژوهش قرآنی ،شمارۀ سوم،
صص.47-33
 .31الطبرسي ،ابوعلي الفضل بن الحسن؛ ( ،)3131تفسير مجمعالبيان طبرسی ،ج ،11تهران :فراهاني ،چاپ
اول.
 .37الطبري ،محمد؛ ( بيتا) ،تفسير الطبری (جامع البيان عن تأویل آی القرآن) ،ج بیست و چهارم ،بیروت :

موسسة الرسالة ،الطبعة األولی .

 .31طیّب ،محمد تقي؛ ( ،)3132تحلیل کالم خدا(بحثي گفتماني پیرامون قرآن خدا) ،مجموعه مقاالت
چهارمين کنفرانس زبان شناسی ،صص .361-333
 .36ظهیري ،عباس؛ ( ،)3131تجزیه و ترکيب و بالغت قرآن ،قم :موسسۀ بوستان کتاب .
 .34عبدالرئوفي ،حسین؛ ( ،)3131سبک شناسی قرآن کریم(تحليل زبانی) ،تهران :نشر سخن.
 .33عضدانلو ،حمید؛ ( ،)3131گفتمان و جامعه ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ اول .
 .33العموش ،خُلود؛ ( ،)3133گفتمان قرآن( بررسی زبان شناختی پيوند متن و بافت قرآن ،ترجمه :
حسین سیدي ،تهران :نشر سخن.
 .21فتوحي ،محمود؛ ( ،)3131سبک شناسی ،تهران :نشر سخن ،چاپ اول .
 .23الکواری ،کاملة بنت محمد؛ ( ،)2113تفسير غریب القرآن ،لبنان :دار بن حزم ،الطبعة االولی.
 .22مفتاح ،محمد؛ ( ،)3331ديناميةالنص :تنظير و انجاز ،بیروت :الدارالبیضاء ،الطبعة الثانية.

 .21مکاریک ،ایرنا ریما؛ ( ،)3131دانشنامۀ نظریههای ادبی معاصر ،ترجمه :مهران مهاجر و محمد نبوي،
تهران :نشر آگه ،چاپ چهارم .
 .27وندایک ،تئوناي؛ ( ،)3132مطالعاتی در تحليل گفتمان :از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی،
ترجمه :پیروز ایزدي و دیگران ،تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها ،چاپ اول .
 .21یار محمدي ،لطفاهلل؛ ( ،)3131گفتمان شناسی رایج انتقادی ،تهران :سمت.
 .26یقطین ،سعید؛ ( ،)3333انفتاح النص الروائي ،بیروت :الدارالبیضاء ،الطبعة الثانية.

