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چکیده
اند کـه ھرگونـه تأویـل یـا تفسـیر      پژوھان و مفسران مسلمان ھمگی در این نکته اجماع داشتهقرآن

کتاب خداوند باید از واژگان آغاز گردد. واژه نه تنھـا ابـزار تحلیـل گفتمـان بلکـه شـکل دھنـده نظـام         
دھـد.  ھا نیز شکل میابزاری برای بیان عقاید ما نیست بلکه به آناندیشگانی ما نیز است. پس واژه تنھا 

تواند ابـزار تحلیـل گفتمـان قـرار     واژه در قرآن کریم از چنان استواری برخوردار است که به تنھایی می
ھای قـرآن  و بررسی گزینش نام در سوره» ایمان«، »اهللا«گیرد. این نوشتار با بررسی واژگان کلیدی چون 

توان متن قرآنی یا متن سوره را بر آن است که نشان دھد تنھا از طریق این واژگان می» دخان«مثل سوره
تحلیل نمود.

:  قرآن، واژه، گفتمان.ھاکلید واژه

.٢٠/١٠/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٨/٧/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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در آمد

ھـایی کـه   ھایی که از گفتمان صورت گرفته است و دیـدگاه از تمام تعاریف و شرح و بسط
شناسی و ادبیات بـه  شناسی، گفتمان انتقادی و زبانگفتمان را در حوزه سیاست، قدرت، جامعه

ھا مشترک است اینکه گفتمان چه در صورت شفاھی و چه کتبـی  اند. آنچه در ھمه اینکار برده
توانـد جملـه باشـد.    (گفتار و متن) بر واحدھایی استوار است و بنیاد آن یعنی گفتار و متن مـی 

دھـد و  فتمان را در مقابل "نظام زبان" قرار مـی شناس معروف گزبان» امیل بنونیست«چنان که 
پایان، ھمان گفتار انسان است که جمله، این مخلوق تعریف نشده دارای تنوعات بی« گوید: می

-). به ھمین روی تحلیـل گفتمـان در چـارچوب زبـان    ۱۱(میلز، » یابددر حین عمل حیات می
ن گفتاری و نوشتاری واحـدھای  شناسی عمومی و کاربردی آن است که چگونه جمالت در زبا

دھند. بنابراین تحلیـل گفتمـانی   ھا را تشکیل میای نظیر بندھا، مقاالت، مصاحبهمعنادار گسترده
گردد:در نھایت به موارد زیر مربوط می

گذارد.ھا چگونه بر ساختار گفتمان تأثیر میگزینش حروف تعریف، ضمایر و زمان-۱
یک گفتمان.ھا دررابطه بین پاره گفته-۲
ھای ایجاد شده از سوی گوینده بـرای معرفـی و ارائـه عنـوانی جدیـد و تغییـر       حرکت-۳

).۱۹عنوان (نوذری، 
را در » جھان«دانیم که ذات زبان پدیدارگری است. زبان این از یک سو و از سوی دیگر می

چیسـتند و  کنـد کـه چیزھـا   کند. زبان پدیـدار مـی  تمامی کلیت و جزئیتش برای ما گزارش می
ھا و جایگاھشان چیست. علم، عقل، اخالق، فرھنگ، ھنر، جامعه ھمـه زاده  اند و نسبتچگونه

-نامد و در دایره ھستی مـی یابیم میزبانند و زبان است که نه تنھا آنچه را به حس ظاھر در می
دار شـدنی  کند؛ بلکه آنچه را که بر حس ظاھر پدیھا را پدیدار میآن» ماھیت«و » وجود«نھد و 

اند تا تحلیلی شناسان انتقادی برآن). به ھمین روی زبان۱۳-۱۱(آشوری، » کندنیست، پدیدار می
ھای شناختی در مقیاس کوچک، پیامھای زباناز دل گزینه« از متن پدید آورند و نشان دھند که 

ن،  فعل معلـوم،   ). در این رویکرد گزینش واژگا۱۸۷(میلز، » آید.ای برای کل متن پدید میویژه
توانند کلیدھایی برای فھم و تحلیل گفتمـان باشـند. خالصـه آنکـه     فعل مجھول و... ھر یک می

نقطـه  « تمام رویکردھای موجود در تحلیل گفتمان به زبان نگاه مشابھی دارند.  به عبارت دیگر
را اسـت،  شروع رویکردھای تحلیل گفتمان ھمان ادعای فلسفه زبانی ساختارگرا و پساساختارگ

).۲۹(یورگنسن و فیلیپس، » یعنی اینکه دسترسی ما به واقعیت ھمواره از طریق زبان است.



75واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن1391پاییز و زمستان 
توان ھم به مثابه گفتمـان و ھـم مـتن بررسـی کـرد. در تحلیـل گفتمـانی        قرآن کریم را می

و ھاھا و واژگان در متن پرداخت. البته این پاره گفتارھا، ترکیبتوان به پاره گفتارھا، ترکیبمی
واژگان را باید در آن شبکه معنایی پیچیده و منسجم و سامان یافته مـتن قرآنـی جسـت و جـو     
کرد. لذا قبل از پرداختن به اصل بحث باید یادآور شد که این نوشتار با توجه به مسـئله تحلیـل   

به جایگاه واژه در تحلیل گفتمان پرداخته است.١گفتمان

پیشینه پژوھش
نان، مفسران ھمگی بر این اصل اتفاق نظر دارند که ھرگونه تأویـل  در سنت تفسیری مسلما

پژوھان مسلمان از ھمان آغـاز توجـه بـه    یا تفسیر اساساً باید از واژه آغاز گردد. مفسران و قرآن
ای به واژه و نقش تعیین کننده آن در افاده معنـا در بافـت کلـی مـتن     معنا در قرآن، عنایت ویژه

» مجاز القـرآن «، »معانی القرآن» «غریب القرآن « توان به آثاری چون مله میاند. از جقرآن نموده
تـوان بـه   اشاره کرد. در دوران جدید و در حوزه بررسی زبان شناختی مـی » الوجوه و النظائر« و

ھـا در یـافتن معنـا در مـتن قـرآن بـر واژه       پژوھان زیر اشاره کرد که تکیه اصلی آنتالش قرآن
خـدا و  «در دو اثـر ارزشـمند   » توشیھیکو ایزوتسو«از جمله قرآن پژوه ژاپنی استوار بوده است.

؛ دیگـر محمـد ارکـون در    »اخالقی در قرآن–ساختمان معنایی مفاھیم دینی «و » انسان در قرآن
که به بررسی زبان شـناختی دو سـوره   » القرآن: من التفسیر الموروث الی الخطاب الدینی«کتاب 

؛ »الکتاب و القـرآن : قـراءة معاصـرة   «است و یا محمد شحرور در کتاب فاتحه و کھف پرداخته 
».دینامیة النص، تنظیر و انجاز«ھمچنین محمد مفتاح در کتاب 

ھای قرآنی عموماً به بررسی واژه و تحلیل آن چه در گذشته و چه در دوران جدید پژوھش
ه قرآن کریم، منظومـه فکـری و   توان در این نکته یافت کاند. علت این گرایش را میتکیه کرده

اندیشگانی است که دربردارنده مفاھیم اعتقـادی، اخالقـی، سیاسـی و... اسـت و ایـن منظومـه       
فکری بر مجموعه مفاھیمی مبتنی است که این مفاھیم به نوبه خود بر اصطالحاتی تکیه دارد و 

فھـوم ایـن واژگـان    این اصطالحات غالباً به صورت واژه ھستند. از طرفـی تغییـر در معنـا و م   
ھـای خـوانش مـتن از دو    گردد. در اسـتراتژی موجب تغییر در معنای آن منظومه فکری نیز می

اسـتراتژی کـاھش. در اسـتراتژی    -۲اسـتراتژی افزایشـی   -۱رود: استراتژی اساسی سخن مـی 
نخست حرکت از جزئی به کلی یا از خاص به عام است یعنی از حرف به سـوی کلمـه و واژه   

1 . Discourse analysi
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ه و از جمله به متن. اما در حالت دوم از عام آغاز و به سوی خاص و از کلی بـه سـوی   تا جمل

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

نمایـد، بافـت   ه نگارنده از این نکته غافل نیست که آنچه داللت واژه را تعیـین مـی  شود. البتمی
توانند ابـزار  (جزئی و کلی) است. اما واژگان در قرآن کریم از موقعیتی برخوردارند که خود می

تحلیل گفتمان واقع شوند.

واژه ابزار تحلیل گفتمان
گان قاموس و تغییر و تحـوالت واژگـان   در بررسی فقه اللغوی متون که به قصد مقایسه واژ

ھـا اسـت و از طریـق ایـن     ھدف باز سازی تاریخچـه زبـان  « شونددر خانواده زبانی بررسی می
نام ١). در این روش که فقه اللغة تطبیقی۳۲(پالمر، » شودھا تعیین میتاریخچه، ارتباط زبانی آن

آنچه در این حـوزه مھـم اسـت اینکـه     گیرد. دارد و تغییرات تاریخی معنا مورد بررسی قرار می
شود. سخن در باب معنـاداری  دچار تغییر می٢واژه دارای معناست و به واسطه قانون در زمانی

شناسان، معناشناسان و فالسفه زبان بسیار است. به عبـارت دیگـر تعـین معنـا از     واژه میان زبان
فیلسـوف زبـان یـاد کـرد کـه دو      » فرکه«توان از ھا بوده است. در این میان میمباحث عمده آن

ھای یک جمله (معنـا  از نظر وی معنای تک تک واژه«دانست. عامل را در تعیین معنا دخیل می
). در ضمن ۴۳(نصری، » باشندشناسی واژگانی) و ساختار دستوری کلمات عامل ایجاد معنا می

و ٣مسئله معنـای اصـلی  ای واژگان قرآن ھمچون دیگر متون نباید ازدر حوزه بررسی فقه اللغه
د (به این مسئله خواھیم پرداخت).  غفلت نمو٤معناي ضمني

واژه نه تنھـا ابـزار تحلیـل گفتمـان، بلکـه شـکل دھنـده نظـام اندیشـگانی مـا نیـز اسـت.             
زبان تنھا وسیله ای بـرای بیـان   « بینی ما تحت تأثیر زبان ماست و اند که جھانشناسان برآنزبان

کنـیم  است؛ بدین ترتیب ما جھان را آن چنان درک مـی » شکل دھنده عقاید«عقاید نیست بلکه 
-). زبان، مدخلی است برای جھـان بینـی و جھـان   ۱۰۰(پالمر، » کندکه زبان  برای ما ترسیم می

تفکر بشر نه فقط در قالب زبان، بلکه از طریـق  « گفت: می» ویگوتسکی«نگری آدمی. چنان که 

1 . comparative philology
2 . synchronic
3 . basic
4 . connotation
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در » واژه) «۱۹۰(ویگوتسـکی،  ». تفکر، خود، نجوای درون استپذیرد و اصالًزبان صورت می

قرآن کریم تنھا یک دال نیست؛ بلکه خود ابزاری بـرای تحلیـل گفتمـان قـرآن و شـکل دھنـده       
ترین جایگاه را دارد. ایـن مسـئله   جھان بینی آن است. اھمیت واژه در قرآن و گفتمان قرآن مھم

بلکه در تولید معنایی که آن معنـا در کلیـت گفتمـان    بدیل آن مطرح استنه تنھا در گزینش بی
پژوھـان بـه   نماید نیز مھم است. به ھمین جھـت بـوده اسـت کـه قـرآن     قرآن نقش مھم ایفا می

پژوھـان و مفسـران   اند. قرآنای داشتهبررسی واژگان در قرآن برای دستیابی به معنا عنایت ویژه
ونه تأویل یا تفسیر کتاب خداوند بایـد از واژگـان   اند که ھرگمسلمان در این نکته اجماع داشته

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

در رویکرد بیانی که به » امین الخولی«م ). از معاصران ھ۲/۳۱۳(زرکشی، » ھای معناستگنجینه
گویـد:  آورد و میتفسیر داشته است، بررسی واژگان را از مسائل مھم و جدی آن به حساب می

).۲۳۷» (گرددبررسی و پژوھش در قرآن، از بررسی واژگان آن آغاز می«
بررسـی  چنان که گفته شد، واژه دارای دو معنای اصلی و ضمنی است. اما اگر بخواھیم در

معنا در گفتمان قرآن به واژه تکیه نماییم، باید بـه معنـای ضـمنی یـا کـاربردی واژه، در کلیـت       
گفتمان قرآن توجه نماییم. به عبارت دیگر پس از بررسی ساخت قاموسی واژه بایـد بـه حـوزه    

ھای معنایی آن در قـرآن بـه تحلیـل گفتمـان    کاربردی آن در قرآن دقت نماییم و با یافتن حوزه
قدر مشترک معناست که به فھـم تقریبـی منجـر    « قرآنی بپردازیم. منظور از معنای اصلی ھمان 

).۱۰۶(انیس، » شودشود و یا ھمان قدر مشترکی از معنا که در فرھنگ لغت یافت میمی
یابـد  اما واژه تنھا این معنا را ندارد بلکه در نظام معنایی و دستگاه معنایی معنای دیگری می

ھـای  ھمـان سـایه  «ن معنای ضمنی یا نسبی یا معنای کـاربردی گوینـد. معنـای ضـمنی    که به آ
» آیدھا به وجود میھای روانی و اخالقی آنمعناست که بسته به تجربه و حاالت افراد و ویژگی

ھـا برقـرار اسـت. بـه     (ھمان). البته این دو معنا کامالً از ھم جدا نیستند، بلکه تالزمـی بـین آن  
ھا و پیوندھایی که میان معنای نخست یعنی معنای اصلی و معنـای  روابط و نسبتعبارت دیگر

شود تا در ساخت معنای نخسـت تـأثیر بگذارنـد و حتـی آن را     ضمنی وجود دارد، موجب می
پس معنای اصلی کلمه چیزی ذاتی و درونی خود کلمه است که با آن کلمه به ھـر  «تغییر دھند. 

د و معنای نسبی چیزی است که داللت ضمنی دارد و در اثر به وجـود  کنجا برود انتقال پیدا می
(ایزوتسو، » شودای خاص، به معنای اصلی افزوده میآمدن وضع خاصی برای آن کلمه در زمینه



89شمارةعلوم قرآن و حدیث                     - مطالعات اسالمی78
).۱۵خدا و انسان در قرآن، 

آخرین نکته درباره اھمیت واژه در تعیین و تبیین معنا این است که در فرایند گفتـار برخـی   
گویند. در این شیوه ھم به تحلیـل  گفتمان میھای ھا را مؤلفهرود که آنر زبانی به کار میعناص

ھای نحـوی  ادوات از جمله ادات تعریف، تنکیر و ضمایر و ھم نظام فعلی، نظام اسمی، ساخت
حـروف،  « ھـای گفتمـان ھمـان    شود. منظور از مؤلفـه و باالخره ریتم و نظم در کالم توجه می

گیری گفتمـان  ھا در شکلام اینھای صرفی و نحوی است. تمھا و ساختھا، اسمواژگان، فعل
ای خاص به کـار گرفتـه شـده اسـت کـه بـه قصـد        ھا در قرآن به شیوهدخالت دارند. تمام این

» دستیابی به بھترین ساخت متن و ارسال معنا به خواننده یا شنونده و تـأثیر گـذاری بـر اوسـت    
).۱۲۵(ارکون، 

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

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

کوشـد تـا روابـط بـین     گان تکیـه دارد و مـی  شود، دانشی است که بر واژوجوه و نظایر یاد می
طـرح  » غریـب القـرآن  «ھای مختلف این واژگان را کشف نماید. یا آنچه که تحت عنـوان  گونه
ھا تحـول  شده است، کشف رابطه بین واژگان پراکنده قرآن بوده است. این پژوھش ھا مابعدمی
خدا و انسان (ایزوتسو، » کلیدیکلمات «(حللی) و» اصطالح قرآنی«پژوھان یابد  و نزد قرآنمی

ای دارند که با کشف معنای گیرد. این واژگان کلیدی با کلیت متن ارتباط شبکه) نام میدر قرآن
شناسـی بـه آن شـبکه    توان به جھان بینی قرآن پی برد. ھمان چیزی کـه در معنـا  این واژگان می
مجموعه گفتمان واژگان اسـت  شود. (ھمان). در این روش، گفتمان قرآن ھمانمعنایی گفته می

ھـای  توان دو الگو در نظر گرفت که ھر دو بر شـکل گیـری گفتمـان   و برای تحلیل گفتمان می
-گفتمان واژه که در این الگو، واژگان،  مرکز گفتمـان قـرار مـی   -۱جزئی واژگان مبتنی است: 

د. در ایـن الگـو   توان بـه آن رسـی  گیرند و از طریق کشف روابط مفھومی با کلیت متن قرآن می
نخست اینکه واژه داللت تجریدی داشـته باشـد؛ دوم اینکـه در    « باید به دو نکته توجه داشت: 

م، گفتمان حوزه معنـایی اسـت.   الگوی دو-۲).  ۱۹۷(الحاج، » متن قرآن بارھا به کار رفته باشد
ت. ایزوتسو به به کار گرفته شده اس» خدا و انسان در قرآن« الگو توسط ایزوتسو در کتاب این
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کند. واژگانی در قرآن وجود دارند که نقـش واقعـاً قطعـی    در گفتمان قرآن اشاره می» الھه«واژه 

-در ساختن جھان بینی تصوری قرآن دارند که به نام کلمات یا اصطالحات کلیـدی قـرآن مـی   
از نظر او کلمه الھه، اسالم، ایمان، کافر، نبی، رسول،... است.«). از جمله این واژگان ۲۲» (نامیم

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

ر چـارچوب  ). از نظر ایزوتسو روابط بین واژگان قرآنـی د ۳۲(ھمان، » اصوالً خدا مرکزی است
شود تا نگرش کلی قرآن کشف شود. از جمله واژگـانی کـه   نظام کلی مفھومی قرآن موجب می

اسـت کـه   » کفـر «و » ایمـان «کند واژه او در این نظام کلی مفھومی در قرآن برای نمونه ذکر می
مرتبط است و یـا واژه » اسالم، شکر، تصدیق، اهللا، تکذیب، عصیان، کفر«ایمان با واژگانی چون 

ارتباط دارد.» اهللا، فسق، ضالل، ظلم، استکبار، شرک، عصیان و تکذیب«کفر با 

عنوان سوره مدخلی بر تحلیل گفتمان
جز سـوره آل عمـران کـه در دو    –اند ھای قرآن عموماً از یک واژه ساخته شدهعنوان سوره

مـورد  و ایـن عنـاوین از گذشـته   -که یک حرف اسـت » ق«کلمه ترکیب شده است و یا سوره 
توان به برھان الدین ابوالحسن ابـراھیم بـن   پژوھان قرار گرفته بود. از گذشتگان میعنایت قرآن

» البرھـان « و بدر الدین زرکـش در کتـاب   » نظم الدرر فی تناسب اآلی و السور«عمر در کتاب 
ز آن ا» آسـتانه مـتن  «یـا  » عنـوان «اشاره کرد. این مطلب در نقد جدید نیز مطرح است که با نام 

در «و رسـاله  » الواح باز نوشـتنی «) ناقد ساختارگرا در کتاب ۱۹۳۰» (ژرار ژنت«شود. بحث می
کند که در پذیرش و دریافت معنـای متـون   به مناسبات و عواملی اشاره می» آمدی به فزون متن

نامـد. یعنـی ایـن    مـی » تعـالی دھنـده مـتن   «نقش دارند. وی این عوامل و مناسبات را مناسبات 
-کنند و بیش از این موجب تعالی معنایی آن ھـم مـی  سبات داللت معنایی متن را آشکار میمنا

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

است که طرح روی جلد، حروف، صـفحه عنـوان، نـام    منظور ژنت از مناسبات پیرامتنی آن 
ھـایی کـه ھمچـون    نویسنده، نام مستعار نویسنده، عنوان متن، صفحه تقدیم نامه، گـزین گویـه  

گفتارھا، عناوین فصول، عناوین فرعی فھرستھا، ھا، پسآیند، پیشگفتار، مقدمهسرلوحه کتاب می
واننده (یا در معنا گرفتن متن) تـأثیر دارنـد   ھا ھمه در پذیرش متن از سوی خھا، یادداشتنمایه
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).۳۲۳(ھمان، 

توان در گزینش نـام کتـاب نـازل شـده بـر      مسئله پیرامتنی را که ژنت مطرح کرده است می
ای بـرای  توانـد حـوزه  ھا میھا نیز مطرح نمود. لذا نام سورهپیامبر (ص) یعنی قرآن و نام سوره

) و ۱۵یریم که بنیاد زبان بر اسم استوار اسـت (آشـوری،   تأویل متن آن باشد. اگر این را ھم بپذ
کوتاه شده متن است و اسم ھر چیزی مناسبت  بین آن و مسمای آن را آشـکار  » اسم«بدانیم که 

توان نتیجه گرفـت کـه   )، می۱۸(بقاعی، » نماید و عنوان اجمالی است از تفصیل مطالب متنیمی
ست (ھمان). یا به ایـن نظـر قائـل باشـیم کـه رابطـه       عنوان ھر سوره بیانگر مقصود و مراد آن ا

رسـاند،  عنوان با متن، رابطه تمرکز معنایی و رمزی است و عنوان، اھمیت مطالـب مـتن را مـی   
ھا به نوعی بیانگر مطالب سـوره اسـت. از طرفـی گـزینش واژگـانی      توان گفت عنوان سورهمی

ھـا،  در بسـیاری از نامگـذاری  « ه ھا بنا به عادت عرب بوده اسـت کـ  خاص در نامگذاری سوره
کرد. گاه نام برگرفته از صـفتی خـاص بـود و گـاه از     ھا را از امور نادر و شگفت انتخاب مینام

ھای قرآن کریم مثـل سـوره بقـره اسـت     ھای سورهیک جمله یا قصیده. این چنین است که نام
).  ۱/۳۶۸(زرکشی، » چون ماجرای گاو بنی اسرائیل در آن آمده است

تنھا یک بار در آیـه  » دخان«اشاره کرد. واژه » دخان«توان به سوره ز نمونه ھای معنادار میا
) آمده است. این آیه در آیات آغازین سـوره  ۱۰( فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین) (دخان/

آمده است و سوره درباره نزول قرآن در شبی مبارک که حکیمانه نـازل شـده اسـت، و در آن از    
آید. از مطالب دھد که آسمان در آن روز به صورت دودی آشکار در میدردناک خبر میعذاب

این سوره از تاریخ اقدام گذشته و فرجام کار آنان سخن رفته است و از حقیقت بزرگی سـخن  
ھا و زمین، بیھـوده نیسـت: (و مـا خلقنـا السـموات و االرض و مـا       گوید که آفرینش آسمانمی

)  ۵۹). آیه پایانی سوره چنین است: (فارتقب إنھم مرتقبـون) (دخـان/   ۳۸خان/ بینھما العبین) (د
که ھمان تھدید بیمناک است که در این جا ھمان چشم دوخـتن بـه دود شـدن آسـمان اسـت.      

شود، نام سوره که رمز روز آخرت و حسابرسی و عذاب اسـت، مرکزیـت   چنان که مالحظه می
فقط در دو آیـه آمـده   » دخان«ته تأمل برانگیز اینکه واژه ).  نک۲۱۵الحاج،» ( گفتمان سوره است

در آیـه: (ثـم   » فصـلت «است: یکی در سوره دخان که بحـث آن گذشـت و دیگـری در سـوره     
استوی إلی السماء و ھی دخان فقال لھـا و لـألرض ائتیـا طوعـا أو کرھـا قالتـا أتینـا طـائعین)         

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

ود است. لذا سـوره فصـلت کـه از    و آشکار رسیده است (تفصیل). این مرحله، مرحله پس از د
-)، تفصـیل کتـاب (قـرآن   ۱۲-۱۱آفرینش ( انتقال از حال گازی به آسمان و زمـین ) (فصـلت/  

تنزیل) با تفصیل آسمان و زمین ھمگنی دارد. چون تفصیل آفرینش پس از تفصیل کتـاب آمـده   
). ۳-۲(فصـلت/  است: (تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون) 

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

)۴۴للذین آمنوا ھدی و شفاء...) (فصلت/
توانـد بـه تنھـایی بیـانگر     کند که میا ایفا میسخن پایانی اینکه واژه در قرآن نقش کلیدی ر

بینی و جھان نگری صاحب متن باشد. لذا گزینش واژه در قرآن کریم چنان استوار اسـت  جھان
تواند بیانگر آن باشد که مـتن  تواند به تنھایی ابزار تحلیل گفتمان باشد.  عالوه بر این میکه می

رد. این اعجاز را این بار در گزینش واژه بـه عنـوان   قرآن در حوزه واژگان نیز اعجاز واژگانی دا
توان یاد کرد.ابزار تحلیل گفتمان می
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