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 ساختار متن

 تیرشیپشناسیی اسی . ، چیالش  و شیناختی وان - های ؤطالعات اسالؤیچالش ترینؤهماز 
ؤتون دینی، پژوهش ؤعکوس اس . از  اهکا های این  شناختی وانگذش  که  اه دستیابی به ابعاد 

شناسیی ؤحتیوایی، واحیدهای ؤعنیایی اؤر، ساختا شناسی ؤحتیوایی ؤیتن اسی . ؤیراد از ساختا 
و ؤقصیودی  ا د   که د  کنا  یکیدیگر قیرا  گرهتیه و ؤعنیایی  ا تشیکیل داده اندکالم دهندهلیتشک

نیازی که به آن وجود داشته، از اجزای ؤعنایی ؤتعدد و ؤتفیاوتی تشیکیل  تناسببه، بردا ند. هر ؤتن
گیرنید. سیاختا  ؤیتن، ا  قیرا  ؤییکیا کردی خید  جایگاهی خیا  و بیا  هرکدام که اس  شده

تناسب  ویکرد و نوع نگاه پژوهشگر، ؤتفاوت خواهد بود. ادبیات، از د یچیه واحیدهای دسیتو  به
کند و ساختا شناسی ؤیتن د  ایین  ویکیرد زبان ؤانند هعل، هاعل، شرط، جزاء و... به ؤتن نگاه ؤی

 و، د  این شناس باشد. ازایندیب و زبانباید ؤتناسب با این دانش و با هدف برآو دن نیازهای یک ا
اؤیا د  ؛ شیوندها و ؤوضوعات دستو  زبان ؤشخص ؤی ویکرد، واحدهای ؤعنایی بر اساس ؤهئله

شناختی، از ؤتغیرهای ؤهیتقل، وابهیته و ؤییانوی و همچنیین از  هتیا ، شیناخ ، ؤطالعات  وان
ایید بیر اسیاس اؤیو ی ؤاننید ؤتغیرهیا، بنیابراین ب؛ شیودو ؤانند آن سخن  انده ؤی هیوان، انگیزه
گانه شناخ ،  هتا  و هیوان و ... به توزیه ؤتن پرداخ  و واحیدهای آن  ا ؤشیخص تقهیمات سه

ناؤیم. ؤراد از واحد تحلیل، قهمتی از یک ؤتن اس  که بر ؤی« واحد تحلیل»ساخ . این اجزاء  ا 
کند. به دیگر بیان، به قهمتی از ؤتن، یؤ ی، یک گزا ه خا   ا بیانشناس واناساس اقتضای دانش 

 هیایتوانید بیر یکیی از ؤهیئلهؤعنیادا  اسی  و ؤیی یشناسی وانگوییم که بیرای واحد تحلیل ؤی
 ( شناسایی اجیزاء ییا واحیدهای ؤعنیایی؛1پذیرد: آن دالل  کند. د  این ؤرحله دو کا  صو ت ؤی

 ( شناسایی ؤأؤو ی  هر واحد.2و 
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یزم ِؤین  کنیدؤیینقیل  ۷صادقاؤام  نی د  کتاب کاهی ازؤرحوم کلی نمونه، برای ع   َ : ِإنَّ اْلُمیْسِؤن  
ِل؛ ِإن   ب  ل   اْلو  ب  لم  اْلو  ق  اِوِل  یْهت  ع  ُل ، و  اْلُمیْسِؤن  ال  ِؤْنُه ِباْلم  ق  یی یْهیت   یؤتنی ،ایین حیدیث ٌء.ِؤیْن ِدیِنیِه ش 

إنَّ الُمسِؤن  ؤسؤن )بیان ویژگی  ،ؤرتبه نخه  دو قهم  کلی دا د: قهم  اولتوصیفی اس  که د  
ِل( و  ب  زم ِؤن  الو  یآن )تفهیر و توضیح  قهم  دوم،َع  ل  ... ِؤن دیِنِه ش  ب  ٌء(. د  قهم  نخه  إنَّ الو 

و  1تر بودن و نفوذناپذیرتر بودن ؤسؤن نهب  به کوه تصریح شیدهبر یک ویژگی انهانی یعنی ؤحکم
قهیم  دوم حیدیث هیم ییک ؤطلیب داده شیده اسی . از د  قهم  دوم وجه این برتری توضیح 

گیر پیاؤید شود و آن ثبات و پایدا ی دین د  اهراد اس . این قهیم  د  حقیقی  بییاناستخراج ؤی
یک واحد تحلیل بشما   ود. د  این صیو ت،  تواندیؤویژگی نفوذناپذیری اس  و به همین جه  

ولی بییان عاؤیل و ؤأؤو یی  دوؤیی بییان دو واحد تحلیل خواهیم داش  که ؤأؤو ی  ا د ؤوموع
 وضعی  ؤطلوب اس .

نیا نقل ؤی ۷یعلهمچنین د   وایتی دیگر ؤرحوم کلینی د  کتاب کاهی از اؤام  ِهید  هیی الیدم ین ز  کند: ؤ 
یهِ  هان   ل  ات ع  . ایین حیدیث، ؤتنیی اسی های آن بر او آسیان ؛ کهی که د  دنیا زهد بو زد، ؤصیب اْلُمِصیب 

ی  توصیفی اس  نیا( و )هان  ِهد  هیی الیدم ن ز  ییهِ  و د  نگاه نخه ، دو قهم  کلی دا د: )ؤ  ل  ات ع  (. اْلُمِصییب 
تیوان آن  ا د  زهد( که نقش عاؤلی  دا د و لیذا ؤییکند )قهم  اول، یک ؤوضوع یا یک پدیده  ا ؤطرح ؤی

تیوان دا د و لیذا ؤیی ا بیان ؤییشناختی آن اثر  وان ،حکم ؤتغیر ؤهتقل دانه . قهم  دوم، پیاؤد )هان  (
ِهید  هی» وییم: بنابراین با دو واحد تحلیل  وبه؛ آن  ا د  حکم ؤتغیر وابهته دانه  ن ز  ن یؤ  کیه ؤتغییر « ایالیدم

یهِ  هان  »ؤهتقل اس  و  ل  ات ع   که ؤتغیر وابهته اس .« اْلُمِصیب 
چگونه  کهاینل قرا  گیرد؛ اؤا ؤایه تحلیدس  الزم اس آید، آنچه از ساختا شناسی به دس  ؤی

کیه اسی   آن ؤهمنکته . طلبدیؤدیگر ا تحلیل کرد، ؤوضوعی اس  که ؤوالی باید این اطالعات  
ّلیید  ؤهییر  ناپذیراجتنابؤتون دینی، ضرو تی  شناختی وانبرای کشف ابعاد  حرک   وشمند و  د ت 

 دانش بوؤی و اسالؤی اس .
                                                                 

باشد: یکی ایمان و دیگری ویژگی برآؤده از ایمان. این تقهیم، تواند دو ؤطلب داشته . قهم  نخه ، خود ؤی1
ؤبتنی بر این اس  که اواًل از واژه ؤسؤن، عنصر ایمان  ا انتزاع کنیم و ثانیًا آن  ا عاؤلی برای ویژگی ؤطرح شده 

اهیم بدانیم؛ یعنی ایمان ؤوجب نفوذناپذیری و سرسختی اس . بر این اساس، دو واحد تحلیل د  این قهم  خو
داش ؛ اؤا اگر این تفکیک  ا د با ه قهم  نخه  د س  ندانیم، هقط بر یک ؤطلب دالل  دا د )ؤحکم بودن و 

 نفوذناپذیری( و لذا یک واحد تحلیل بیشتر نخواهد داش .


