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تحلیل نظام عاطیف گفامتن در قرآن رکمی در پروت نظریه گرمیاس
(پژوهش موردی :آیات جزء 30قرآن ركمي)
(تاریخ دریافت 99/04/04 :تاریخ پذیرش)99/09/19 :

علی ضیغمی
مسعود سلمانی حقیقی
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چکیده
اين مقاله به بررسي نظام عاطفی گفتمان در آیات انتخابی از جزء  30قرآن کریم میپردازد.
رویکرد گفتمان تولیدات زبانی را تابع فرآیندی میداند که عوامل نشــانه -معنایی بسیاری
در آن دخیلاند .انواع نظامهای گفتمانی از دید گریماس عبارتاند از :نظام گفتمانی کنشی،
تجویزی ،القایی یا مجابی ،عاطفی و تنشی و رخدادی .گفتمان ادبی ،جریانی سیال است که
تعامل دو گونه شناختی و عاطفی در آن سبب تولید معنا میشود که عدم قطعیت معنا و سیر
تکاملی آن مدیون فرآیند تنشی گفتمان است .در این مقاله ،تولید و دریافت معنا در جزء 30
قرآن كريم با تکیه بر نظام عاطفی گفتمان بررسی میشود .بدین جهت رویکردهایی نظیر:
«تأثیر افعال ،تأثیر آهنگ و نمود در گفتمان ،تأثیر جســم و ادارکی یا جسمار ،دور نماسازی
و صحنههای عاطفی و کنش زایی و سکون» را در متن آیات انتخابی بررسی کردهایم .این
پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته اســت .تحلیل نظام عاطفی گفتمان آیات
بیانگر این مطلب اســت که تمام عناصر سازنده گفتمان عاطفی دو مفهوم را تولید میکنند؛
الف) تعلیم برنامه دین و عبودیت ب) انتقال گفتمان هژمونیک حقانیت و احدیت خداوند.
واژگان کلیدی :نشانه معناشناسی ،گفتمان ،نظام عاطفی ،قرآن کریم ،گریماس.

 -1مقدمه

زبــان به همــان اندازه که منحصربهفرد اســت ،فراگیر و تأثیرگذار هم اســت .پیدایش
رویکردهای متفاوت برای بررسی زبان دال بر همهجانبه بودن آن است .بهندرت جنبهای از
زندگی انسان را میتوان یافت که زبان در آن نقشی ایفا نکند .انسان بهوسیله زبان به تعامل و
 )1استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنان-ایران ،ایمیلzeighami@semnan.ac.ir :
 )2کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی ،گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنان-ایران(نویسنده مسئول) ،ایمیل:
salmanihaghighi@semnan.ac.ir
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ارتباط میپردازد و احساسات و اندیشههای خود را به دیگران انتقال میدهد .گاهی به آن از
منظر جامعهشناختی و گاهی روانشناختی توجه میشود و گاهی با ابزاری چون زبانشناسی
به کنکاش مفاهیم که در کنه جمالت و کلمات آن جان گرفته است ،پرداخته میشود.
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ی تحلیل نظام گفتمانی است که سازوکارهای
نشانه-معناشناســی یکی از ابزارهای علم 
شکلگیری و تولید معنا در متون را بررسی و مطالعه میکند .در مطالعات اخیر زبانشناسی،
رویکرد نشانه -معناشناسی ،مطالعات مربوط به نشانه را متحول کرده است .در این رویکرد،
دیگر نشانهها در سطح دال و مدلولهای کلیشهای و مکانیکی زبان باقی نمیمانند و عاملی
به نام جســمانه که رابطه میان دال و مدلول اســت ،تنظیم کننده پیوند میان معانی آنها و
ارتقای نسبتهای میان آنهاست .از اینرو نشانهشناسی ساختگرا ،وارد حوزه جدیدی از
مطالعات زبانشناســی میشود که میتوان آنرا نشانهشناسی پدیدار شناختی نامید .در این
حوزه نشانهها و مدلولهای معنادار خود به خود ارزیابی میشوند و همین امر سبب میشود
که نشــانهها به نشانههای کامل یا اســتعالیی تغییر یابند( .شعیری ،وفایی )6-1 :1388 ،در
حقیقت ،در نشانه -معناشناسی با عبور از نشانهشناسی ساختگرای محض به نشانهشناسی
پدیدارشناسی و نشان دادن مســیر حرکت نشانهها به نشانههای استعالیی ،عوامل معرفت
شناسانهی آثار ،فرصت بروز و ظهور بیشتری مییابد .با تحلیل قصههای قرآن از این دیدگاه
میتوان انواع نظامهای گفتمانی را در آن تعیین کرد و به تبیین قابلیتهای زبانی آن و روشن
شدن معانی متعالی و آموزههای نهفته در کنشها و گفتارهای قصهها پی برد و دالیل برخی
گسســتها و پراکندگیها و حذف و اختصار و درنگ و ایجاز در قصص قرآنی را توجیه
کرد( .داودی مقدم177 :1393 ،و)178
از دیــد گریماس انواع نظامهای گفتمانی که در تحلیل گفتمانها به کار گرفته میشــود
عبارت است از :نظام گفتمانی کنشی ،تجویزی ،القایی یا مجابی ،عاطفی و تنشی و رخدادی.
(گریماس )10-5 ،1389 ،هرگاه فرآیند نشانه-معناشناســی تحقق یابد و در کنش زبانی که
حاصل آن متن است تجلی یابد انسان با گفتمان مواجه است« .از نظر بنونست هرگاه فردی
طی کنش گفتمانی و در شــرایط تعاملی ،زبان را مورد اســتفاده فردی قرار دهد ،به تولید
گفتمان پرداخته است( ».بنونست)266 :1974 ،
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در مقاله حاضر نظام عاطفی گفتمان و سیالیت حاکم در گفتمان آیات انتخابی از جزء 30
قرآن بررسی میشود و با تبیین نشانه-معناشناسی این دو شعر ،ضمن بررسی عناصر دخیل
و ســازنده در مراحل گفتمان ،نظام عاطفی و چگونگی هژمونیک شدن دالها را به تصویر
کشیده میشود و ارتباط هژمونی و گفتمان در تولید مفاهیم و معانی در قرآن کریم خواهد
شــد و درضمن آن طرحواره هریک به تصویر کشیده خواهد شد .تا به سواالت زیر پاسخ
گوید که چگونه نظام عاطفی گفتمان باعث تولید و درک معنا میشود؟ نظام عاطفی گفتمان
چه تاثیر بر آیات انتخابی از جزء  30قرآن کریم داشته است؟

 دالهای نظام عاطفی گفتمان معنا و مفهوم را گونهای نامحســوس و عمیق و با استفادهاز مکانیزمهای خاصی رقم میزند و باعث درک آن میشود.

 نظام عاطفی گفتمان تحت پوشــش فشــارههایی که تابع نظام پیوستاری هستند در دلگونههای تقابلی ســخن میکنند و به دلیل برخورداری از اصل سیالیت نشانهها ،رابطههای
همســو و ناهمســو را پدید میآورند که همین بر تولید معنا و مفهوم آیات تأثیر گذاشته و
باعث افزایش و ایجاد مضمون معنوی و لغوی گشته که بر مخاطب تأثیر میگذارد.
باتوجه به موضوع انتخابی ،پژوهشی که قرآن کریم را صرف ًا در حوزه نظام عاطفی گفتمان
مورد مداقه قرار داده باشد ،یافت نشد تا به عنوان پیشینه پژوهش ذکر گردد لذا اکثر پژوهشهای
انجام شده به صورت کلی در حوزه نشانهمعناشناسی هستند که به برخی از آنها اشاره میشود:

 سامیرگ هیرظن وترپ رد میرک نآرق رد نامتفگ یفطاع ماظن لیلحت

فرضیات مقاله حاضر عبارتاند از:

 مقاله «بررسی تطبیقی داستان والدت عیسی و مریم» از ناموری راد ( )1387چاپ شدهدر فصلنامه بیان ،داســتان حضرت مریم و والدت حضرت عیســی در قرآن و انجیل را به
صورت تطبیقی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنرا بررسی کرده است.
 مقاله «تحلیل فرآیندهای گفتمانی ســوره «قارعه» با تکیه بر نشانهشناسی تنشی» نوشتهاحمد پاکتچی و هادی رهنما است که در سال ( )1392در مجله جستاری های زبانی چاپ
شده است .نگارندگان این مقاله نشانهشناسی تنشی را در تحلیل فرآیندههای گفتمانی سوره
قارعه بررســی کردهاند و چهره پیوسته سوره را نه فقط در ارتباطات مضمونی یا سبکی که
در ابعاد تنشی فرآیند گفتمان و کنشهای گفتمانی گسست و پیوست ،جستوجو کردهاند.

 مقاله «تحلیل ادبی زبانی داستان قرآنی موسی (ع) و خضر از منظر نظامهای گفتمانی» ازداودی مقدم ( )1393چاپ شده در فصلنامه پژوهشهای ادبی -قرآنی ،داستان را بر اساس
نظریه گریماس و کورتز تحلیل و به پیادهســازی برخی از مؤلفههاي نشانه -معناشناسی از
قبيل (نظام گفتمانی تجویزی ،رخدادی و تنشی در این داستان پرداخته است.
 مقالهای دیگر با عنوان «تحلیل نشــانه -معناشناسی در قصه حضرت یوسف» از داودیمقدم ( )1393چاپ شــده در فصلنامه آموزههای قرآنی با تحلیل سرگذشت یوسف(ع) به
توصیــف و تبیین انواع نظامهای گفتمانی در این قصه میپردازد و به نتایج جالبی دســت
مییابد که بر تعالی ساختار و معنای قصه یوسف تاکید میکند.
 مقاله «بررسی فرآیند موسیقی جزء سی قرآن کریم از دیدگاه نشانه-معناشناسی گفتمان(مبتنی بر الگوی تنشی) » نوشته مهین حاجیزاده ،علی قهرمانی و سلوماز پرشو است که در
ســال ( )1395در مجله پژوهشهای ادبی-قرآنی به چاپ رسیده است و نحوه شکلگیری
فرآیند تنشــی گفتمان را در برخی از آیات جز سی قرآن و موسیقی حاصل از آیات و تأثیر
آن در معانی را بررسی میکند.
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 مقالهای با عنوان «تحلیل روایتشناختی داستان حضرت مریم در قرآن کریم» از ساداتحسینی ،مطیع و لطفی ( )1397چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن
و حدیث به تحلیل مؤلفههای روایتشناســی از جمله روایتگر ،کنشگران و زاویه دید به
این نتیجه دست یافته است که بازنگری این عناصر در داستان حضرت مریم نشانگر قابلیت
کاربرد اصول این دانش در فهم روایت قرآنی حضرت مریم است.
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 -2نشانه  -معناشناسی

واژه گفتمان به معنای زبان ورای جمله اســت که مشــتق از فعل « »discourirاست
و از جمله رویکردهای مفید برای تحلیل گفتمان ،رویکرد نشــانه -معناشناسی است که به
بررسی مسیر و عوامل مدلولهای معنادار میپردازد .در نشانه -معناشناسی ،روند چگونگی
استحاله نشــانهها در معنا و ایجاد ارزشهای متفاوت و نیز ارزیابی آنان در فرآیند گفتمان
بررســی میشود .به عبارت دیگر «نشانه -معناشناسی به ظاهر شدن معنایی میپردازد که از
میان شکلهای زبانی دریافت شده است .در بررسیهای نشانه  -معناشناسانه دیگر نمیتوان
با نشــانهها به مثابه یک گونه منفک ،واحدهای کمینهای جدا افتاده و عناصر از هم گسسته
برخورد کرد .بلکه باید با دید گفتمانی به مطالعه آن پرداخت .از این رو ،نشانه -معناشناسی
ابزاری علمی اســت که با آن میتوان ســاز و کار تولید معنا را در گفتمان بررسی کرد .این
ســخن بدان معنا است که زبان آنگونه که سوسور گفته اســت ،نظامی از نشانهها نیست،
بلکه مجموعهای اســت از ساختارهای معنا دار .نشانه -معناشناسی ابزاری علمی است که
با آن میتوان ســازوکار شــکلگیری و تولید معنا را را در گفتمان بررسی و مطالعه کرد».
(پارسا و رحیمی )2 :1395 ،رویکرد نشانه -معناشناختی گفتمان محل نزاع ،تبانی ،همپوشی،
همســویی ،تفکیک ،ترکیب ،تقابل و تعامل نشانهها با یکدیگر است .به همین دلیل گفتمان
راهکارهایی را ایجاد میکند که راه را برای شــکلگیری این ویژگیها هموار کند .در واقع
برای اینکه عملیات تولید معنا بتواند به بهترین وجه ممکن تحقق یابد ،باید شرایط عبور از
آنچه که میتوان آن را روســاخت یا صورتهای بیان دانست به سمت ژرف ساخت یعنی
آنچه که محتوا یا درونه های بیان نامیده میشود فراهم گردد .در نشانه -معناشناسی گفتمان،
نشــانه -معناها تحت نظارت و کنترل فرآیند گفتمانی بروز مییابند و در تعامل با یکدیگر،
به گونههایی ســیال ،پویا ،متکثر ،چند بعدی و تنشی تبدیل میشوند .این دیدگاه ،در ابعاد
عاطفی ،شــناختی ،حســی -ادراکی ،و زیبایی شناختی قابل بررسی است که دو بعد حسی
ادراکی اهمیت بیشــتری دارد؛ به طوری که فعالیت گفتمانی ،وجود خود را وامدار این دو
جریان است( .شعیری و همکاران)64 -62 :1392 ،

 -3تحلیل گفتمان
78

برای تبیین مفهوم گفتمان در ابتدا باید اصطالحات گفته پرداز ،گفته و گفته پردازی تعریف

«امیل بنونست از جمله زبانشناســانی است که معتقد است اگر در چهارچوب گفتمان،
مسائل زبانی بررسی شود؛ بسیاری از مفاهیم زبانشناسی رنگ و رویی تازه خواهد یافت و
دستخوش تغییر خواهد شد .به نظر این زبانشناس در چهارچوب گفتمان ،زبان فرآیندی
اســت که کسی عهدهدار تولید آن میشــود .در همین مرحله است که شاخصهای فردی
دخیــل در تولیدات زبانی بهعنوان عناصری مهم و تعیینکننده به حوزه مطالعات زبانی راه
ی میتوان یک فاعل و یک مفعول قائل
مییابد» (شعیری .)11 :1385 ،برای هر ارتباط کالم 
شــد« .هرگاه رابطهای کالمی در میان باشد با نوعی حضور روبهرو هستیم .اگر این حضور
فاعلی باشــد از حضوری مفعولی حکایت دارد و اگر این حضور مفعولی باشــد از حضور
فاعلی خبر میدهد .از این رو میتوان جایگاه دخیل در تولید و شکلگیری معنا را بررسی
کرد .این جایگاه همان جریانی اســت که عنوان گفته پردازی را به خود گرفته اســت و در
حوزه فعالیت گفتمانی میگنجد( ».همان)
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شود .گفته پرداز کسی است که مسئول تولید متن است گفته پردازی عملیاتی است که بر تولید
گفته منجر میشود و گفته محصول گفته پردازی است .در واقع در هر تولید زبانی ،شخصی به
نام گفته پرداز است که مسئول متن تولید شده است( .خراسانی و همکاران)39-38 :1394 ،

با توجه به آنچه گفته شــد ،گفتمان در وهله اول ،فعالیتی زبانی است که توسط یك عامل
فاعلــی بهعنوان گفته پــرداز صورت میگیرد .که این فعالیت در زمــان و مكان خاص و در
وضعیت خاصی صورت میگیرد .همچنین در این فعالیت ،عامل دیگری نیز هست به نام گفته
یاب که با گفته پرداز بهگونهای تعاملی در ارتباط قرار میگیرد؛ لذا گفتمان عمل پیچیدهای به
شمار میرود که در یکسر آن گفته پرداز و در سر دیگر آن گفتهیاب قرار میگیرد و مجموع
این تعامل عملیات گفته پردازی نامیده میشود« .عمل گفته پردازی ،عمل تولید گفته به شمار
میآید که در آن گفته با تولید گفته که به منظور خوانش گفتهخوان تولید شده است ،میخواهد
بین گفته و گفتهخوان ارتباطی از نوع پیوستگی ایجاد کند( .معین)180 :1385 ،

در شکلگیری گفتمان عواملی چون ،گفته پرداز ،گفته یاب و گفته پردازی و گفته دخیل
است« .در هر ارتباطی یا رخدادی گفتمانی با فرآیند شکلگیری معنا و خوانش معنا روبهرو
هســتیم نه خود معنا به شکل ایستاد ،تثبیتشــده ،تمامشده و از پیش معین .باید افزود این
معناســازی و معنا خوانی و به عبارتی معنا پردازی میان کســی یا کسانی شکل میگیرد که
چیزی را در وضعیت و موقعیت فیزیکی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی خاصی تولید میکند
و کسی یا کسانی که آن چیز را در وضعیت و موقعیت فیزیکی  ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی
مشابه یا متفاوتی میفهمند و یا دستکم سعی میکنند بفهمند» (ساسانی)6 :1389 ،

 -1-3نظام عاطفی گفتمان
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آنچه فرآیند عاطفی گفتمان را تنظیم میکند فضای تنشــی اســت .در هر زبانی عواطف
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از طریق واژگان مطرح و به ظهور میرســند .واژگان مبتنی بر عواطف میتواند احساس و
حاالت َشــ ِوشگر عاطفی را به انسان بشناسانند و بیانگر ویژگیهای َشوِشی -احساسی او
به ما باشند .واژگان عاطفی گاه در قالب اسم «خشم ،کینه ،محبت ،عشق»« ،الضغینة ،الغرور،
المحبة و العشق» و گاه در قالب صفت «وحشتناک ،پریشان و خسیس»« ،الوحشة ،الشارد و
البخیل» و یا ممکن اســت در قالب قید «باعجله ،شتابناک و مغرورانه»« ،العجلة ،الغرة» بیان
شــوند .در این جستار ،هدف از بررسی نظام عاطفی گفتمان بررسی صرف واژگان عاطفی
نیست ،درواقع بررسی فرآیندی است که این عواطف در آن به وجود میآیند .برای شناخت
نظام عاطفی گفتمان ،میبایست عناصر سازنده آن را بازشناخت و به تحلیل و نمونه آوری
هریک پرداخت.
 -1-1-3نقش افعال مؤثر در گفتمان عاطفی

پس از تعریف نظام گفتمان عاطفی ،در این بخش عناصر تشکیلدهنده و چگونگی ظهور
آنها در گفتمان بررسی میشوند .یکی از عناصر سازنده گفتمان عاطفی افعال مؤثر هستند
که خود مستقیم ًا نقش کنشی ندارند و بر افعال کنشی تأثیر میگذارند .این افعال عبارتاند
از خواســتن ،بایستن ،دانستن ،توانستن و باور داشتن( .حسام پور ،مهرابی )65 :1395 ،این
افعــال در فرآیند گفتمان هم بهطور صریح و هــم بهطور ضمنی ذکر میگردند و همچنین
میتواند در تعامل و یا در چالش با یکدیگر قرار گیرند و گونههای ارزشــی و بار عاطفی
مختلفی را تولید کنند.
ور ب ُ ْعثِ َر ْت َ ،ع ِل َم ْت
 ﴿إِذَا َّار ف ُِّج َر ْت َ ،وإِذَا ال ْ ُقبُ ُ
اء انْ َف َط َر ْت َ ،وإِذَا ال ْ َك َوا ِك ُب انْتَثَ َر ْت َ ،وإِذَا الْبِ َح ُ
الس َم ُ
َ
َ
اك ف ََع َدل َ َ
ك ال ْ َكرِي ِم  ،ال َّ ِذي َخ َل َق َ
ان َما غ ََّر َك ب ِ َرب ِّ َ
ك ف ََس َّو َ
س َما قَ َّد َم ْت َوأخَّ َر ْت  ،يَا أيُّ َها ْ ِ
ك،
النْ َس ُ
ن َ ْف ٌ
َ
اء َر َّكبَ َ
ون بِالدِّ ينِ ﴾ (انفطار)9-1/
ك َ ،ك َّل ب َ ْل تُ َك ِّذب ُ َ
فِي أ ِّي ُص َ
ور ٍة َما َش َ
این سوره درباره عظمت و جالل خداوند متعال نازل شده است و از قدرت ایشان در روز
قیامت سخن میگوید و اینکه چگونه خداوند حقانیت و یگانگی خود را در آن روز به منصه
ظهور گذاشته و بر باور و اعتقاد اشتباه برخی از انسانها صحه میگذارد .این سوره به انسان
هشدار میدهد مبادا روز قیامت را به حساب و امید احسان پرورگارش فراموش کند .آیات
ذکر شده در سوره مذکور انسان را از اتفاقات ناگوار آن روز برحذر میدارد.

هسته اولیه گفتمان در آیات مذکور از چالش میان حق بودن خداوند متعال و عدم اعتقاد
و باور برخی از انســانها شکل میگیرد و از چالش دانستن و ندانستن بار عاطفی گفتمان
مبتنی بر حق بــودن خداوند و توحید اثبات میگردد .افعالی نظیر «انفطرت ،انتثرت ،خلق،
ســوی و عدل» نشان از حقانیت خداوند و افعالی نظیر «غر و تکذبو» حکایت از ناباوری و
عدم اعتقاد قلبی انســان دارد .از چالش میان دو فعل مؤثر «دعوت به سوی حق و تکذیب
کردن و غرور ورزیدن» دینامیک معنایی گفتمان ایجاد میشود و به دین گونه نظام گفتمان
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 -2-1-3تأثير آهنگ و نمود در گفتمان

مقصود از آهنگ گفتمان ،ریتمی است که باهدف و برنامه خاصی در گفتمان ظاهر و یا ناپدید
میگردد .در واقع هر ریتم حاکم بر گفتمان مســئول ایجاد اثرات عاطفی گوناگون متناسب با
موضوع گفتمان است ،بهنحویکه َش ِوشگر به هنگام احساس ریتم در گفتمان نمایههایی را در
فعالیتهای جسمی و ادراکی خود بروز میدهد( .نایبی ،شعیری)65 :1395 ،
ض َظ ْه َر َك َ ،و َرف َْعنَا ل َ َ
ك َص ْد َر َك َ ،و َو َض ْعنَا َع ْن َ
 ﴿أَل َ ْم ن َ ْش َر ْح ل َ َك ِذ ْك َر َك ،
ك ِو ْز َر َك  ،ال َّ ِذي أَنْ َق َ
ْت فَانْ َص ْب َ ،وإِلَى َرب ِّ َ
َب﴾ (انشراح)8-1/
فَإ َِّن َم َع ال ْ ُع ْس ِر يُ ْس ًرا  ،إ َِّن َم َع ال ْ ُع ْس ِر يُ ْس ًرا  ،فَ ِإذَا ف ََرغ َ
َارغ ْ
كف ْ
اش ال ْ َم ْبثُ ِ
 ﴿ال ْ َقا ِر َع ُة َ ،ما ال ْ َقا ِر َع ُة َ ،و َما أَ ْد َر َاس َكال ْ َف َر ِ
ون
وث َ ،وتَ ُك ُ
اك َما ال ْ َقا ِر َع ُة  ،يَ ْو َم يَ ُك ُ
ون النَّ ُ
ال ْ ِجبَ ُ
ال َكال ْ ِع ْهنِ ال ْ َم ْن ُف ِ
وش﴾ (قارعه)5-1/

 سامیرگ هیرظن وترپ رد میرک نآرق رد نامتفگ یفطاع ماظن لیلحت

عاطفی استوار بر حقانیت خداوند و روز قیامت تولید و مضمون اصلی آن دریافت میشود.

خداوند متعال در سوره انشراح به پیامبر (ص) امر میکند تا کمر خدمت ببندد و به سوی
او رغبت کند .در ادامه خداوند از پایدار نبودن ســختیها و گرفتاری ســخن میگوید و به
مخاطب امید میدهد که پس از ســختی ،آسانی است که این مسأله را در گشادگی سینه و
برداشــتن بار از روی دوش وی متذکر میشود و انســان باید در غم ها ،غصهها و سختی
ظرفیت خود را باال ببرد و از نظر روح و روان در برابر مشکالت کم نیاورد.
در سوره قارعه خداوند از چگونگی برپایی روز قیامت سخن به میان آورد و آهنگ ناشی
از تک تک حروف و کلمات این سوره در نمود گفتمان عاطفی نقش به سزایی دارد.

کلمــات و حروفی که خداوند به هنگام دعــوت مخاطب به مقاومت و پایداری در برابر
ســختیها و نیز دادن امید و نتیجه مطلوب از صبر و شکیبایی در برابر غمها و سختیها از
آن استفادهمیکند ،تقلیدی ضرب آهنگ از لرزش زبان و برخورد نوک زبان به سقف دهان
و کوبش چکش بر بدنه یک شیء سخت است که آهنگی کوبشی و مستمر تولید میگردد.
ویژگیهــای صوتی و آوایی انتهایی به کار رفتــه در کالم و آیات قرآنی در قالب برخی از
حروف نظیر «ر و ک» در کنار عبارات کوتاه و قطعه گونه آن تداعیگر کوبش ضرب آهنگ
گونه و محکم است .به این ترتیب گفتمان حاضر ،آهنگی کوبشی را در نمودی مستمر نمایان
میســازد که اثر عاطفی امید و گشــایش را تولید میکند ،چرا که «بردباری برای رسیدن به
هدف نوعی انتظار و مقاومت برای گشایش است که در آموزههای دینی سابقه داشته است
و در ادبیات تعلیمی فضایل اخالقی به شیوه هنرمندانه آموزش داده میشود( ».افراسیاب پور،
 )103 :1391و بار دیگر رسالت ادبیات تعلیمی در گفتمان تأمین میگردد.
در ســوره قارعه نیز ضرب آهنگ حروفی نظیر «ق و ع» که دارای تلفظ غلیظ و شــدید
است ،تداعیگر ضرب آهنگ کوبش بر روی طبل است که در یک صحنه بسیار آرام زمانی
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که همگی در قبرهای خود آرام گرفتهاند ،صورت میگیرد .صحنه شــکلگیری روز قیامت
در کلمه «القارعه» به گونهای اســت که زمانی که همگی در خواب ابدی به ســر می برند،
ناگهان با ضربهای محکم بر روی طبلی کوبیده میشود و همه از زیر قبرها به بیرون آمده و
این چنین قیامت برپا میشود .چنین صحنه و آهنگی باعث تولید معنا و ایجاد نظام عاطفی
در گفتمان میگردد.
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 -3-1-3تأثير جسم  -ادراکی یا جسمار

«جهان عواطف برای بروز خود طرق گوناگونی در پیش میگیرد و مهمترین راههای اعالم
عواطف بیان جسمی آن است که جانشین گفتار و بیان میگردد .برای مثال َش ِوشگر عاطفی
در شــرایطی قرار میگیرد که موجب شرم و خجالت وی میشود و بیان جسمی همچون
برافروختگی صورت و یا لرزش دســت ،سربهزیر افکندن این نمایه عاطفی را از خود بروز
میدهد .بدین ترتیب میتوان گفت «نمایههای عاطفی بروز یافته در جســم نوعی گفتمان
هســتند و به همین دلیل است که از ترکیبات جسمی -ادراکی گفتمان صحبت به میان آید.
لذا میتوان آنها را مورد ارزشیابی قرارداد و صحتو سقم آنها را بررسی نمود( ».شعیری،
)126 :1395
َ
اء ُه ْ َ
يك ل َ َعلَّ ُه يَ َّز َّكى  ،أَ ْو يَ َّذ َّك ُر فَتَ ْن َف َع ُه ِّ
ال ْع َمى َ ،و َما يُ ْد ِر َ
الذ ْك َرى  ،أَ َّما َمنِ
س َوتَ َولَّى  ،أ ْن َج َ
 ﴿ َعبَ ََ
استَ ْغنَى  ،ف ََأنْ َت ل َ ُه تَ َص َّدى  ،وما َع َلي َ َ
اء َك يَ ْس َعى َ ،و ُه َو يَ ْخ َشى  ،ف ََأنْ َت َع ْن ُه
ك أ َّل يَ َّز َّكى َ ،وأ َّما َم ْن َج َ
ْ
ََ ْ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ٍ
َ
َ
اء َذ َك َر ُه  ،في ُص ُحف ُمك َّر َمة َ ،م ْرفُو َعة ُمط َّه َرة  ،بِأيْدي َس َف َرة  ،ك َرا ٍم
تَ َل َّهى َ ،كل إِن َّ َها تَ ْذك َر ٌة  ،ف ََم ْن َش َ
ب َ َر َر ٍة  ،قُتِ َل ْ ِ
ان َما أَ ْك َف َر ُه﴾ (عبس)17-1/
النْ َس ُ
غرض از این سوره سرزنش کسانی است که ثروتمندان را بر ضعیفان را مقدم می دارند و
اهل دنیا را محترم و اهل آخرت را خوار می شمارند .در این سوره از مراحل خلقت انسان و
نعمتهای خدا و حیات در زمین و سپس قیامت و چهرههای خندان و اندوهگین در آخرت
سخن به میان آمده است(.هاشم زاده هریسی.)509 :1317 ،

در این سوره خداوند خطاب به کسانی که در خلقتش بی مقدار هستند و در تدبیر امورش
ســراپا نیاز و به نعمت ایشــان کفران میکنند در ابتدا آنها را به اصل ایمان و عدم توجه به
ثروت و سرمایه دعوت میکند و آنها را به خشیت درونی و خودسازی و برخورد مناسب
با فقیران و مســاکین دعوت میکنند .در این میان عدهای از افراد از قبول این دعوت سرباز
میزنند که خدواند پس از تالش و کوشــش در این راســتا با غفلت و نادانی برخی مواجه
میشود و با حالت خشم و عصبانیت با به کار بردن آیه ﴿قُتِ َل ْ ِ
ان َما أَ ْك َف َر ُه﴾ برای آنها
النْ َس ُ
طلب نفرین و هالکت میکند.
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خداوند متعال حقانیت و احدیت خود را در جســم شوشگران پدید میآورد و در نتیجه
به دلیل عدم مقاومت در برابر این مســأله وادار به حرکت میشــوند و گویی به دنبال راه

 -4-1-3صحنههای عاطفی یا صحنهپردازی

بروز جســمانهای عواطف بر جسم َش ِوش َ
گران ،ممکن است دارای صحنهای باشد که در
آن َش ِوشگران عاطفی بهگونهای منحصر بهفرد بهعنوان یکی از عناصر اصلی صحنه ظاهر
شــوند .در حقیقت برای بروز عواطف و احساســات در گفتمان ،قائل بودن به چارچوب
صحنهای ،بدین معنا است که برای به ظهور رساندن احساسات ،نیاز به قالبی زمانی و مکانی
و عنوان بشری و غیر بشری وجود دارد( .شعیری)130-132 :1395 ،
ك َْ
ــم َرب ِّ َ
ال ْع َلى  ،ال َّ ِذي َخ َل َق ف ََس َّوى َ ،وال َّ ِذي قَ َّد َر فَ َه َدى َ ،وال َّ ِذي أَ ْخ َر َج ال ْ َم ْر َعى
 َ﴿سبِّ ِح ْاس َ
ُك ف ََل تَ ْنسى  ،إ َِّل َما َشاء َّ
اء أَ ْح َوى َ ،ســنُ ْق ِرئ َ
اللُ إِن َّ ُه يَ ْع َل ُم ال ْ َج ْه َر َو َما يَ ْخ َفى َ ،ونُيَ ِّس ُر َك
َ
 ،ف ََج َع َل ُه ُغثَ ً
َ
َ
ْ
ِّ
ِّ
ار ال ْ ُك ْب َرى
ل ِ ْليُ ْس َرى  ،ف ََذك ْر إ ِْن ن َ َف َع ِت الذ ْك َرى َ ،سيَ َّذ َّك ُر َم ْن يَ ْخ َشى َ ،ويَتَ َجنَّبُ َها ال ْش َقى  ،ال َّ ِذي يَ ْص َلى النَّ َ
وت فِي َها َو َل يَ ْحيَى  ،قَ ْد أَ ْف َل َح َم ْن تَ َز َّكى َ ،و َذ َك َر ْاس َم َرب ِّ ِه ف ََصلَّى﴾ (اعلی)15-1/
 ،ثُ َّم َل يَ ُم ُ
ســوره اعلى در آغاز ،خطاب به پیامبر (ص) ،ایشــان را به تسبیح شایسته نام پروردگار
بلندمرتبه ،فرمان مىدهد؛ پروردگارى كه پس از آفرینش موجودات با هدایت تكوینى آنان
را در مســیر كمال قرار داده است .ســپس با بیان نمونهاى به رویانیدن گیاهان از دل زمین
براى چراى حیوانات و خشك و سیاه شدن آن ادامه مىیابد ،آنگاه بار دیگر خطاب به پیامبر
(ص) مىفرماید :ما قرآن را بر تو نازل مىكنیم و آن را به تو مىآموزیم .تو مردم را به اسالم
فراخوان و اگر تذكر ،سودمند باشد به آنان تذكر ده .در بخش سوم ،مردم را در برابر دعوت
پیامبر (ص) به دو دســته تقسیم مىكند :گروهى كه به موجب ترس از خدا متذكر شده ،به
سوى پیامبر (ص) مىآیند و دسته شقى و بدفرجام كه از وى دورى مىگزینند و كیفر چنین
گروهى آتش بزرگى است كه در آن وارد مىشوند و مرگ و زندگى در آن راه ندارد ،آنگاه
تأكید مىورزد كه اهل تزكیه كه بر یاد خدا و گزاردن نماز اصرار دارند رستگار مىشوند .در
پایان به رویكرد آدمیان و محور اصلى دعوت پیامبران اشــاره مىكند كه شما (مردم) دنیا را
بر آخرت ترجیح مىدهید ،در حالى كه آخرت بهتر و پایدارتر است.
در تحلیــل گفتمان آیات مذکور ،پیامبر (ص) که از جانب خداوند برای فراخواندن مردم
به اسالم مبعوث شده است به هنگام دعوت آنان به راه حق و عبادت خداوند از نمایه های
مختلفی بهره میگیرد؛ مانند گفتمــان و صحبت های منطقی ،تذکر دادن ،امر به معروف و
نهی از منکر و نماز خواندن و ...که تمامی این موارد حاکی از حکمت ،بینش و درایت ذات
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چــاره و پناه میگردند .در نهایت برخی از افــراد زیر بار گفتمان منطقی و آگاهانه خداوند
نرفتنــد و خود را به وادی هالکت و نابــودی انداختند؛ و برخی دیگر صبر کردند و منتظر
ماندند و دعوت حق را لبیک گفتند که در آن روز چهرههایشان گشاده و نورانی خواهد بود.
بنابراین این َشوِش انتظار و امیدوارشدن ،نمایه جسمی تحرک و جنب و جوش را در جسم
َش ِوشگران پدید میآورد.
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الهی و پیامبر عظیمالشأن ایشان مبنی بر محقق ساختن کنش و برنامه مطرح شده دارد .پیامبر
(ص) هژمونی اعتقاد و باور به حق بودن خداوند و یگانگی وی را با وارد شــدن در آتش
دوزخ و نیز رســتگای و نجات از آتش و عذاب الهی منتقل میکند و با کمک آن برخی از
افراد را هدایت و عدهای دیگر را به عذاب الهی و هالکت بشــارت میدهد .استفاده از الیه
ضمنی گفتمان یعنی «افعال و اقدامات مذکور» اگرچه برای مردم مضر است ،اما به نوعی در
الیه ثانویه خود به سودمندی حقانیت و احدیت خداوند اشاره دارد ،مسألهای که در نهایت
به رســتگاری و نجات برخی از افراد و نابودن شدن کافران منجر میشود .در واقع عواطف
و احساسات در قالب زمانی و مکانی مناسب خود در آیات مذکور ظهور پیدا کرده و باعث
بروز جسمانه عواطف در شوشگران شده است.
 -5-1-3چشمانداز یا دورنما سازی

از دیگر عوامل بروز احساسات در فرآیند عاطفی گفتمان ،موضعگیری گفتهپرداز است.
درواقع عواطف و احساســات زمانی بروز پیدا میکنند که عاملی در روند گفتمان نسبت به
عوامل و پدیدهها موضعگیری از خود نشان دهد( .شعیری)140 :1384 ،
ك ِم َن ْ ُ
ك َو َما قَ َلى َ ،ول َ ْل ِخ َر ُة َخ ْي ٌر ل َ َ
ك َرب ُّ َ
ــجى َ ،ما َو َّد َع َ
الولَى ،
﴿والضُّ َحى َ ،واللَّ ْيلِ إِذَا َس َ
 َيك َرب ُّ َ
َول َ َس ْو َف يُ ْع ِط َ
ك فَتَ ْر َضى﴾ (ضحی)5-1/

این ســوره درباره مقام یتیم است که خداوند در آن نســبت کمک به یتیمان و پناه دادن
به آنها متذکر میشــود .خداوند در این سوره ،پس از ذکر قسمهایی به رسول اکرم (ص)
خطاب میکند که :پروردگارت تو را وانگذاشــته و هرگز بر تو بغض نکرده است؛ و قطع ًا
آخرت برای تو بهتر از دنیا خواهد بود و در آخرت پروردگارت به تو آنقدر عطا میکند تا
خرسند گردی.

در سرتاسر گفتمان آیات مذکور حقانیت ،قدرت ،رأفت و حكمت خداوند مطرح میشود.
موضع خداوند در این گفتمان یک موضع معنوی و دینی اســت؛ بدین ترتیب که چشــم
انــداز خــود را در خالل گفتمان تولید و به گفته یاب انتقال میدهد و با اســتفاده از آیات
مذکور جایگاه خداوند و صفات برتر و نیک ایشان ثابت میشود .در نتیجه خداوند توانسته
دورنمایی قابل تحقق از صفات خویش و لزوم حرکت به سمت حقانیت را ترسیم کند .دور
نمایی که در خواستههای ایشان از پیامبر (ص) و مخاطبان عام در خصوص رفتار مهربانانه
با یتیمان و افراد بی ســرپناه ظهور پیدا کرده و باعث انتقال امید عاطفی «رأفت ،رحمت و
رضايت الهي» شده است.
 -6-1-3کنش زایی و سکون

آخرین موردی که گفتمان را عاطفی میســازد ،مبحث کنشزایی و سکون عنصر عاطفی
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است .در واقع هرگاه عنصر عاطفی موجب کنش گردد ،عنصر زایا نامیده میشود و بالعکس
هرگاه عنصر عاطفی؛ عالوه بر توقف خود ،مانع بروز کنش دیگری نیز شود ،با نوعی سرکوب
و سکون مواجه است .صحبتهای منطقی و هوشیارکننده ،شوشی مبتنی بر یقین را در تعداد
کمی از شــوشگران پدید آورد؛ و این نمای عاطفی تولید شده آنان موجبات کنش بعدی را
در آنها فراهم آورد .در حقیقت «زبان بازنمودی از دنیا است و تولیدات زبانی از شیوه حس
کردن مایه میگیرد و به گونهای میتواند از صافی حواس عبور کند؛ بنابراین هر یک از حواس
میتوانند ،منشأ تولیدات زبانی به شمار روند( ».راد منش و شعیری)14 :1392 ،
ام َرب ِّ ِه َون َ َهى
يم ِه َي ال ْ َم ْأ َوى َ ،وأَ َّما َم ْن َخ َ
 ﴿ف ََأ َّما َم ْن َط َغى َ ،وآثَ َر ال ْ َحيَا َة ُّاف َم َق َ
الدنْيَا  ،فَإ َِّن ال ْ َج ِح َ
س َعنِ ال ْ َه َوى  ،فَ ِإ َّن ال ْ َجنَّ َة ِه َي ال ْ َم ْأ َوى﴾ (نازعات)40-37/
النَّ ْف َ
این سوره تأکیدی است بر روز قیامت و اشاره به مناظر هولانگیز و وحشتناک قیامت دارد
و این که اشــارهای اســت به این که انکار معاد انسان را به چه گناهی آلوده میکند .در این
سوره سرنوشت طغیانگران و نیکوکاران بیان میشود و نیز درباره سرکشی فرعون و یارانش
و سرباز زدن از دعوت حق سخن میگوید.

در حقیقت بر اساس گفتمان کلی موجود در آیات مالحظه میشود تعدادی از انسانها از
دعوت حق ســرباز زده و در برابر خداوند طغیان میکنند و زندگی دنیا را بر زندگی عقبی
مقدم داشته که سرنوشت آنها مشخص و واضح است؛ اما تعدادی دیگر از افراد وجود دارند
که دعوت الهی را پذیرفته و از مقام پروردگارشــان میترسند و خود را از هوا و هوس باز
داشتهاند و جایگاه چنین افرادی بهشت برین است .چنین افرادی در ادامه سوره نازعات از
زمان برپایی روز قیامت میپرسند و نسبت به آن ایمان میآورند .به این ترتیب عدم پذیرش
دعوت حق توسط برخی از افراد ،مقدمات کنشهایی همچون طغیان و عدم ایمان به خداوند
را در تعداد کمی از شوشگران ایجاد میکند و در کسانی که از دعوت حق سرباز نمیزنند
و نسبت به خدا و روز قیامت ایمان میآورند ،کنشهایی چون ایمان به خدا و بهشت ،حمد
و ثنای الهی و ترک سرکشی و طغیان را به دنبال دارد.

ایــن گفتمان ،اگر چه در تعداد کمی از افراد تأثیرگذار اســت ،با این وجود گفتمانی زایا
اســت؛ چرا که گفتمان موجود ،گفتمانی انقالبی و کنشزا است و تعدادی از َش ِوشگران را
بر آن میدارد تا پس از به وقوع پیوســتن عینیت و صدق کالم الهی به حقانیت و احدیت
خداوند بیش از پیش باورمند شــوند .در مجموع میتوان گفت که عناصر سازنده گفتمان
عاطفی (کنش زایی و سکون ،نقش افعال مؤثر ،ریتم و آهنگ ،چشم انداز ،صحنهپردازی و
نقش جسمی ادراکی) در جهت تعلیم و انتقال گفتمان هژمونیک حقانیت و احدیت است.
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نتیجهگیری

در این مقاله با استفاده از رویکرد نشانه -معناشناسی بعد عاطفی گفتمان در برخی از آیات
انتخابی از جزء  30قرآن کریم بررسی شد و یافتههای پژوهش عبارتاند از:

 گفتمان آیات با وجود کوتاه بودن و ایجاز ،فضایی منســجم و گســترده را به تصویرمیکشد .تصویرسازی همراه با تخیل ،دقت در انتخاب کلمات و ایجاد امید در دل مخاطب
به تغییر شرایط از وضع ظاهری با کلماتی آهنگین و عباراتی کوتاه بیان شده است.
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 افعال مؤثر ،دور نماســازی ،صحنههای عاطفی ،آهنگ و نمود ،کنشزایی و ســکون وجسمار به ایجاد بار عاطفی و زیباتر شدن کالم کمک کردهاند و از طرفی غلبه فضای عاطفی
بر فضای شــناختی باعث زیباتر شدن کالم گردیده اســت که این امر مخاطب را به درک
فضای گفتمان عاطفی رهنمون میسازد.
تحلیل نظام عاطفی گفتمان آیات بیانگر این مطلب است که تمام عناصر سازنده گفتمانعاطفــی دو مفهوم را تولید میکنند؛ الف) تعلیــم برنامه دین و عبودیت ب) انتقال گفتمان
هژمونیک حقانیت و احدیت خداوند.

 فضای گفتمان عاطفی بر آیات قرآن کریم بســیار مشــهود اســت و گونههای تقابلیشناختی و دخیل در تولید به معنا به گونههایی سیال و ناپایدار تغییر مییابند و به کارگیری
رویکرد نشانهمعناشناسی باعث افزایش عاطفه و احساس در کالم شده و بر اثربخشی آن بر
مخاطب را میافزاید.
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