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 تحلیل نظام عاطیف گفامتن در قرآن رکمی در پروت نظریه گرمیاس
)پژوهش موردی: آیات جزء 30 قرآن رکمی(

)تاریخ دریافت: 99/04/04 تاریخ پذیرش: 99/09/19(

علی ضیغمی1
مسعود سلمانی حقیقی2

چکیده
این مقاله به بررسي نظام عاطفی گفتمان در آیات انتخابی از جزء 30 قرآن کریم می پردازد. 
رویکرد گفتمان تولیدات زبانی را تابع فرآیندی می داند که عوامل نشــانه- معنایی بسیاری 
در آن دخیل اند. انواع نظام های گفتمانی از دید گریماس عبارت اند 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 می شود که عدم قطعیت معنا و سیر 
تکاملی آن مدیون فرآیند تنشی گفتمان است. در این مقاله، تولید و دریافت معنا در جزء 30 
قرآن کریم با تکیه بر نظام عاطفی گفتمان بررسی می شود. بدین جهت رویکردهایی نظیر: 
»تأثیر افعال، تأثیر آهنگ و نمود در گفتمان، تأثیر جســم و ادارکی یا جسمار، دور نماسازی 
و صحنه های عاطفی و کنش زایی و سکون« را در متن آیات انتخابی بررسی کرده ایم. 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 می کنند؛ 

الف( تعلیم برنامه دین و عبودیت ب( انتقال گفتمان هژمونیک حقانیت و احدیت خداوند.
واژگان کلیدی: نشانه معناشناسی، گفتمان، نظام عاطفی، قرآن کریم، گریماس.

1- مقدمه
 زبــان به همــان اندازه که منحصربه فرد اســت، فراگیر و تأثیرگذار هم اســت. پیدایش 
رویکردهای متفاوت برای بررسی زبان دال بر همه جانبه بودن آن است. به ندرت جنبه ای از 
زندگی انسان را می توان یافت که زبان در آن نقشی ایفا نکند. انسان به وسیله زبان به تعامل و 

zeighami@semnan.ac.ir :1( استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنان-ایران، ایمیل
2( کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، گروه زبان و ادبیات عرب  دانشگاه سمنان-ایران)نویسنده مسئول(، ایمیل:

salmanihaghighi@semnan.ac.ir
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ارتباط می پردازد و احساسات و اندیشه های خود را به دیگران انتقال می دهد. گاهی به آن از 
منظر جامعه شناختی و گاهی روان شناختی توجه می شود و گاهی با ابزاری چون زبان شناسی 

به کنکاش مفاهیم که در کنه جمالت و کلمات آن جان گرفته است، پرداخته می شود.
نشانه-  معناشناســی یکی از ابزارهای علمی  تحلیل نظام گفتمانی است که سازوکارهای 
شکل گیری و تولید معنا در متون را بررسی و مطالعه می کند. در مطالعات اخیر زبان شناسی، 
رویکرد نشانه- معناشناسی، مطالعات مربوط به نشانه را متحول کرده است. در این رویکرد، 
دیگر نشانه ها در سطح دال و مدلول های کلیشه ای و مکانیکی زبان باقی نمی مانند و عاملی 
به نام جســمانه که رابطه میان دال و مدلول اســت، تنظیم کننده پیوند میان معانی آن ها و 
ارتقای نسبت های میان آن هاست. از این رو نشانه شناسی ساخت گرا، وارد حوزه جدیدی از 
مطالعات زبان شناســی می شود که می توان آن  را نشانه شناسی پدیدار شناختی نامید. در این 
حوزه نشانه ها و مدلول های معنا دار خود به خود ارزیابی می شوند و همین امر سبب می شود 
که نشــانه ها به نشانه های کامل یا اســتعالیی تغییر یابند. )شعیری، وفایی، 1388: 1-6( در 
حقیقت، در نشانه- معناشناسی با عبور از نشانه شناسی ساخت گرای محض به نشانه شناسی 
پدیدار شناسی و نشان دادن مســیر حرکت نشانه ها به نشانه های استعالیی، عوامل معرفت 
شناسانه ی آثار، فرصت بروز و ظهور بیشتری می یابد. با تحلیل قصه های قرآن از این دیدگاه 
می توان انواع نظام های گفتمانی را در آن تعیین کرد و به تبیین قابلیت های زبانی آن و روشن 
شدن معانی متعالی و آموزه های نهفته در کنش ها و گفتارهای قصه ها پی برد و دالیل برخی 
گسســت ها و پراکندگی ها و حذف و اختصار و درنگ و ایجاز در قصص قرآنی را توجیه 

کرد. )داودی مقدم، 1393: 177و178(
از دیــد گریماس انواع نظام های گفتمانی که در تحلیل گفتمان ها به کار گرفته می شــود 
عبارت است از: نظام گفتمانی کنشی، تجویزی، القایی یا مجابی، عاطفی و تنشی و رخدادی. 
)گریماس، 1389، 5-10( هر گاه 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، 1974: 266(
در مقاله حاضر نظام عاطفی گفتمان و سیالیت حاکم در گفتمان آیات انتخابی از جزء 30 
قرآن بررسی می شود و با تبیین نشانه-معناشناسی این دو شعر، ضمن بررسی عناصر دخیل 
و ســازنده در مراحل گفتمان، نظام عاطفی و چگونگی هژمونیک شدن دال ها را به تصویر 
کشیده می شود 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 می شود؟ نظام عاطفی گفتمان 

چه تاثیر بر آیات انتخابی از جزء 30 قرآن کریم داشته است؟
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ف فرضیات مقاله حاضر عبارت اند از:

- دال های نظام عاطفی گفتمان معنا و مفهوم را گونه ای نامحســوس و عمیق و با استفاده 
از مکانیزم های خاصی رقم می زند و باعث درک آن می شود.

- نظام عاطفی گفتمان تحت پوشــش فشــاره هایی که تابع نظام پیوستاری هستند در دل 
گونه های تقابلی ســخن می کنند و به دلیل برخورداری از اصل سیالیت نشانه ها، رابطه های 
همســو و ناهمســو را پدید می آورند که همین بر تولید معنا و مفهوم آیات تأثیر گذاشته و 

باعث افزایش و ایجاد مضمون معنوی و لغوی گشته که بر مخاطب تأثیر می گذارد.
باتوجه به موضوع انتخابی، پژوهشی که قرآن کریم را صرفاً در حوزه نظام عاطفی گفتمان 
مورد مداقه قرار داده باشد، یافت نشد تا به عنوان پیشینه پژوهش ذکر گردد لذا اکثر پژوهش های 
انجام شده به صورت کلی در حوزه نشانه معناشناسی هستند که به برخی از آن ها اشاره می شود:
- مقاله »بررسی تطبیقی داستان والدت عیسی و مریم« از ناموری راد )1387( چاپ شده 
در فصلنامه بیان، داســتان حضرت مریم و والدت حضرت عیســی در قرآن و انجیل را به 

صورت تطبیقی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آن  را بررسی کرده است.
- مقاله »تحلیل فرآیندهای گفتمانی ســوره »قارعه« با تکیه بر نشانه شناسی تنشی« نوشته 
احمد پاکتچی و هادی رهنما است که در سال )1392( در مجله جستاری های زبانی چاپ 
شده است. نگارندگان این مقاله نشانه شناسی تنشی را در تحلیل فرآینده های گفتمانی سوره 
قارعه بررســی کرده اند و چهره پیوسته سوره را نه فقط در ارتباطات مضمونی یا سبکی که 
در ابعاد تنشی فرآیند گفتمان و کنش های گفتمانی گسست و پیوست، جست وجو کرده اند.
- مقاله »تحلیل ادبی زبانی داستان قرآنی موسی )ع( و خضر از منظر نظام های گفتمانی« از 
داودی مقدم )1393( چاپ شده در فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی، داستان را بر اساس 
نظریه گریماس و کورتز تحلیل و به پیاده ســازی برخی از مؤلفه هاي نشانه - معناشناسی از 

قبیل )نظام گفتمانی تجویزی، رخدادی و تنشی در این داستان پرداخته است.
- مقاله ای دیگر با عنوان »تحلیل نشــانه- معناشناسی در قصه حضرت یوسف« از داودی 
مقدم )1393( چاپ شــده در فصلنامه آموزه های قرآنی با تحلیل سرگذشت یوسف)ع( به 
توصیــف و تبیین انواع نظام های گفتمانی در این قصه می پردازد و به نتایج جالبی دســت 

می یابد که بر تعالی ساختار و معنای قصه یوسف تاکید می کند. 
- مقاله »بررسی فرآیند موسیقی جزء سی قرآن کریم از دیدگاه نشانه-معناشناسی گفتمان 
)مبتنی بر الگوی تنشی( « نوشته مهین حاجی زاده، علی قهرمانی و سلوماز پرشو است که در 
ســال )1395( در مجله پژوهش های ادبی-قرآنی به چاپ رسیده است و نحوه شکل گیری 
فرآیند تنشــی گفتمان را در برخی از آیات جز سی قرآن و موسیقی حاصل از آیات و تأثیر 

آن در معانی را بررسی می کند.
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- مقاله ای با عنوان »تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن کریم« از سادات 
حسینی، مطیع و لطفی )1397( چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن 
و حدیث به تحلیل مؤلفه های روایت شناســی از جمله روایت گر، کنش گران و زاویه دید به 
این نتیجه دست یافته است که بازنگری این عناصر در داستان حضرت مریم نشان گر قابلیت 

کاربرد اصول این دانش در فهم روایت قرآنی حضرت مریم است.

2- نشانه - معناشناسی
 واژه گفتمان به معنای زبان ورای جمله اســت که  مشــتق از فعل  »discourir« است 
و از جمله رویکردهای مفید برای تحلیل گفتمان، رویکرد نشــانه - معناشناسی است که به 
بررسی مسیر و عوامل مدلول های معنادار می پردازد. در نشانه- معنا شناسی، روند چگونگی 
استحاله نشــانه ها در معنا و ایجاد ارزش های متفاوت و نیز ارزیابی آنان در فرآیند گفتمان 
بررســی می شود. به عبارت دیگر »نشانه- معناشناسی به ظاهر شدن معنایی می پردازد که از 
میان شکل های زبانی دریافت شده است. در بررسی های نشانه - معناشناسانه دیگر نمی توان 
با نشــانه ها به مثابه یک گونه منفک، واحدهای کمینه ای 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 می توان ســاز و کار تولید معنا را در گفتمان بررسی کرد. این 
ســخن بدان معنا است که زبان آنگونه که سوسور گفته اســت، نظامی از نشانه ها نیست، 
بلکه مجموعه ای اســت از ساختارهای معنا دار. نشانه- معناشناسی ابزاری علمی است که 
با آن می توان ســازوکار شــکل گیری و تولید معنا را را در گفتمان بررسی و مطالعه کرد.« 
)پارسا و رحیمی، 1395: 2( رویکرد نشانه- معناشناختی گفتمان محل نزاع، تبانی، هم پوشی، 
همســویی، تفکیک، ترکیب، تقابل و تعامل نشانه ها با یکدیگر است. به همین دلیل گفتمان 
راهکارهایی را ایجاد می کند که راه را برای شــکل گیری این ویژگی ها هموار کند. در واقع 
برای اینکه عملیات تولید معنا بتواند به بهترین وجه ممکن تحقق یابد، باید شرایط عبور از 
آنچه که می توان آن را روســاخت یا صورت های بیان دانست به سمت ژرف ساخت یعنی 
آنچه که محتوا یا درونه های بیان نامیده می شود فراهم گردد. در نشانه- معناشناسی گفتمان، 
نشــانه- معناها تحت نظارت و کنترل فرآیند گفتمانی بروز می یابند و در تعامل با یکدیگر، 
به گونه هایی ســیال، پویا، متکثر، چند بعدی و تنشی تبدیل می شوند. 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، 1392: 62- 64(

3- تحلیل گفتمان
برای تبیین مفهوم گفتمان در ابتدا باید اصطالحات گفته پرداز، گفته و گفته پردازی تعریف 
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ف شود. گفته پرداز کسی است که مسئول تولید متن است گفته پردازی عملیاتی است که بر تولید 

گفته منجر می شود 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، 1394: 39-38(

»امیل بنونست از جمله زبان شناســانی است که معتقد است اگر در چهارچوب گفتمان، 
مسائل زبانی بررسی شود؛ بسیاری از مفاهیم زبان شناسی رنگ و رویی تازه خواهد یافت و 
دست خوش تغییر خواهد شد. به نظر این زبان شناس در چهارچوب گفتمان، زبان فرآیندی 
اســت که کسی عهده دار تولید آن می شــود. در همین مرحله است که شاخص های فردی 
دخیــل در تولیدات زبانی به عنوان عناصری مهم و تعیین کننده به حوزه مطالعات زبانی راه 
می یابد« )شعیری، 1385: 11(. برای هر ارتباط کالمی  می توان یک فاعل و یک مفعول قائل 
شــد. »هرگاه رابطه ای کالمی در میان باشد با نوعی حضور روبه رو هستیم. اگر این حضور 
فاعلی باشــد از حضوری مفعولی حکایت دارد و اگر این حضور مفعولی باشــد از حضور 
فاعلی خبر می دهد. از این رو می توان جایگاه دخیل در تولید و شکل گیری معنا را بررسی 
کرد. این جایگاه همان جریانی اســت که عنوان گفته پردازی را به خود گرفته اســت و در 

حوزه فعالیت گفتمانی می گنجد.« )همان(
با توجه به آنچه گفته شــد، گفتمان در وهله اول، فعالیتی زبانی است که توسط یک عامل 
فاعلــی به عنوان گفته پــرداز صورت می گیرد. که این فعالیت در زمــان و مکان خاص و در 
وضعیت خاصی صورت می گیرد.  همچنین در این فعالیت، عامل دیگری نیز هست به نام گفته 
یاب که با گفته پرداز به گونه ای تعاملی در ارتباط قرار می گیرد؛ لذا گفتمان عمل پیچیده ای به 
شمار می رود که در یکسر آن گفته پرداز و در سر دیگر آن گفته یاب قرار می گیرد  و مجموع 
این تعامل عملیات گفته پردازی نامیده می شود. »عمل گفته پردازی، عمل تولید گفته به شمار 
می آید که در آن گفته با تولید گفته که به منظور خوانش گفته خوان تولید شده است، می خواهد 

بین گفته و گفته خوان ارتباطی از نوع پیوستگی ایجاد کند. )معین، 1385: 180(
در شکل گیری گفتمان عواملی چون، گفته پرداز، گفته یاب و گفته پردازی و گفته دخیل 
است. »در هر ارتباطی یا رخدادی گفتمانی با فرآیند شکل گیری معنا و خوانش معنا روبه رو 
هســتیم نه خود معنا به شکل ایستاد، تثبیت شــده، تمام شده و از پیش معین. باید افزود این 
معناســازی و معنا خوانی و به عبارتی معنا پردازی میان کســی یا کسانی شکل می گیرد که 
چیزی را در وضعیت و موقعیت فیزیکی، روانی، اجتماعی و فرهنگی خاصی تولید می کند 
و کسی یا کسانی که آن چیز را در وضعیت و موقعیت فیزیکی ، روانی، اجتماعی و فرهنگی 

مشابه یا متفاوتی می فهمند و یا دست کم سعی می کنند بفهمند« )ساسانی، 1389: 6(

3-1- نظام عاطفی گفتمان
آنچه فرآیند عاطفی گفتمان را تنظیم می کند فضای تنشــی اســت. در هر زبانی عواطف 
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از طریق واژگان مطرح و به ظهور می رســند. واژگان مبتنی بر عواطف می تواند احساس و 
حاالت َشــِوش گر عاطفی را به انسان بشناسانند و بیان گر ویژگی های َشِوشی- 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 می آیند. برای شناخت 
نظام عاطفی گفتمان، می بایست عناصر سازنده آن را بازشناخت و به تحلیل و نمونه آوری 

هریک پرداخت.

3-1-1- نقش افعال مؤثر در گفتمان عاطفی 
 پس از تعریف نظام گفتمان عاطفی، در این بخش عناصر تشکیل دهنده و چگونگی ظهور 
آن ها در گفتمان بررسی می شوند. یکی از عناصر سازنده گفتمان عاطفی افعال مؤثر هستند 
که خود مستقیماً نقش کنشی ندارند و بر افعال کنشی تأثیر می گذارند. این افعال عبارت اند 
از خواســتن، بایستن، دانستن، توانستن و باور داشتن. )حسام پور، مهرابی، 1395: 65( این 
افعــال در فرآیند گفتمان هم به طور صریح و هــم به طور ضمنی ذکر می گردند و همچنین 
می تواند در تعامل و یا در چالش با یکدیگر قرار گیرند و گونه های ارزشــی و بار عاطفی 

مختلفی را تولید کنند.
َرْت ، َوإَِذا الُْقبُوُر بُْعثَِرْت ، َعلَِمْت  َماُء انَْفَطَرْت ، َوإَِذا الَْكَواِكُب انْتَثََرْت ، َوإَِذا الْبَِحاُر فُجِّ - ﴿إَِذا السَّ
اَك فََعَدلََك ،  َِّذي َخَلَقَك فََسوَّ َك بَِربَِّك الَْكِريِم ، ال َرْت ، يَا أَيَُّها اْلِنَْساُن َما َغرَّ َمْت َوأَخَّ نَْفٌس َما قَدَّ

يِن﴾ )انفطار/9-1( بُوَن بِالدِّ فِي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّبََك ، َكلَّ بَْل تَُكذِّ
این سوره درباره عظمت و جالل خداوند متعال نازل شده است و از قدرت ایشان در روز 
قیامت سخن می گوید و اینکه چگونه خداوند حقانیت و یگانگی خود را در آن روز به منصه 
ظهور گذاشته و بر باور و اعتقاد اشتباه برخی از انسان ها صحه می گذارد. این سوره به انسان 
هشدار می دهد 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 می دارد.
 هسته اولیه گفتمان در آیات مذکور از چالش میان حق بودن خداوند متعال و عدم اعتقاد 
و باور برخی از انســان ها شکل می گیرد و از چالش دانستن و ندانستن بار عاطفی گفتمان 
مبتنی بر حق بــودن خداوند و توحید اثبات می گردد. 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 می شود و به دین گونه نظام گفتمان 
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ف عاطفی استوار بر حقانیت خداوند و روز قیامت تولید و مضمون اصلی آن دریافت می شود.

3-1-2- تأثیر آهنگ و نمود در گفتمان
مقصود از آهنگ گفتمان، ریتمی است که باهدف و برنامه خاصی در گفتمان ظاهر و یا ناپدید 
می گردد. در واقع هر ریتم حاکم بر گفتمان مســئول ایجاد اثرات عاطفی گوناگون متناسب با 
موضوع گفتمان است، به نحوی که َشِوش گر به هنگام احساس ریتم در گفتمان نمایه هایی را در 

فعالیت های جسمی و ادراکی خود بروز می دهد. )نایبی، شعیری، 1395: 65(
َِّذي أَنَْقَض َظْهَرَك ، َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك ،  - ﴿أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك ، َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك ، ال
فَِإنَّ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا ، إِنَّ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا ، فَِإَذا فََرْغَت فَانَْصْب ، َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغْب﴾ )انشراح/8-1(

- ﴿الَْقاِرَعُة ، َما الَْقاِرَعُة ، َوَما أَْدَراَك َما الَْقاِرَعُة ، يَْوَم يَُكوُن النَّاُس َكالَْفَراِش الَْمْبثُوِث ، َوتَُكوُن 
الِْجبَاُل َكالِْعْهِن الَْمْنُفوِش﴾ )قارعه/5-1(

خداوند متعال در سوره انشراح به پیامبر )ص( امر می کند تا کمر خدمت ببندد و به سوی 
او رغبت کند. در ادامه خداوند از پایدار نبودن ســختی ها و گرفتاری ســخن می گوید و به 
مخاطب امید می دهد که پس از ســختی، آسانی است که این مسأله را در گشادگی سینه و 
برداشــتن بار از روی دوش وی متذکر می شود و انســان باید در غم ها، غصه ها 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 
ســختی ها و نیز دادن امید و نتیجه مطلوب از صبر و شکیبایی در برابر غم ها و سختی ها از 
آن استفاده   می کند، 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 می گردد. 
ویژگی هــای 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 تداعی گر کوبش ضرب آهنگ 
گونه و محکم است. به این ترتیب گفتمان حاضر، آهنگی کوبشی را در نمودی مستمر نمایان 
می ســازد که اثر عاطفی امید و گشــایش را تولید می کند، چرا که »بردباری برای رسیدن به 
هدف نوعی انتظار و مقاومت برای گشایش است که در آموزه  های دینی سابقه داشته است 
و در ادبیات تعلیمی فضایل اخالقی به شیوه هنرمندانه آموزش داده می شود.« )افراسیاب پور، 

1391: 103( و بار دیگر رسالت ادبیات تعلیمی در گفتمان تأمین می گردد.
در ســوره قارعه نیز ضرب آهنگ حروفی نظیر »ق و ع« که دارای تلفظ غلیظ و شــدید 
است، تداعی گر ضرب آهنگ کوبش بر روی طبل است که در یک صحنه بسیار آرام زمانی 
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که همگی در قبرهای خود آرام گرفته اند، صورت می گیرد. صحنه شــکل گیری روز قیامت 
در کلمه »القارعه« به گونه ای اســت که زمانی که همگی در خواب ابدی به ســر می برند، 
ناگهان با ضربه ای محکم بر روی طبلی کوبیده می شود و همه از زیر قبرها به بیرون آمده و 
این چنین قیامت برپا می شود. چنین صحنه و آهنگی باعث تولید معنا و ایجاد نظام عاطفی 

در گفتمان می گردد.

3-1-3- تأثیر جسم - ادراکی یا جسمار
»جهان عواطف برای بروز خود طرق گوناگونی در پیش می گیرد و مهم ترین راه های اعالم 
عواطف بیان جسمی آن است که جانشین گفتار و بیان می گردد. برای مثال َشِوش گر عاطفی 
در شــرایطی قرار می گیرد که موجب شرم و خجالت وی می شود و بیان جسمی همچون 
برافروختگی صورت و یا لرزش دســت، سربه زیر افکندن این نمایه عاطفی را از خود بروز 
می دهد. بدین ترتیب می توان گفت »نمایه های عاطفی بروز یافته در جســم نوعی گفتمان 
هســتند و به همین دلیل است که از ترکیبات جسمی- ادراکی گفتمان صحبت به میان آید. 
لذا می توان آن ها را مورد ارزشیابی قرارداد و صحت  و سقم آن ها را بررسی نمود.« )شعیری، 

)126 :1395
ْكَرى ، أَمَّا َمِن  كَُّر فَتَْنَفَعُه الذِّ كَّى ، أَْو يَذَّ َّى ، أَْن َجاَءُه اْلَْعَمى ، َوَما يُْدِريَك لََعلَُّه يَزَّ - ﴿َعبََس َوتََول
كَّى ، َوأَمَّا َمْن َجاَءَك يَْسَعى ، َوُهَو يَْخَشى ، فََأنَْت َعْنُه  ى ، َوَما َعَلْيَك أَلَّ يَزَّ اْستَْغنَى ، فََأنَْت لَُه تََصدَّ
َمٍة ، َمْرفُوَعٍة ُمَطهََّرٍة ، بَِأيِْدي َسَفَرٍة ، ِكَراٍم  ََّها تَْذِكَرٌة ، فََمْن َشاَء َذَكَرُه ، فِي ُصُحٍف ُمَكرَّ تََلهَّى ، َكلَّ إِن

بََرَرٍة ، قُتَِل اْلِنَْساُن َما أَْكَفَرُه﴾ )عبس/17-1(
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 
نعمت های خدا و حیات در زمین و سپس قیامت و چهره های خندان و اندوهگین در آخرت 

سخن به میان آمده است.)هاشم زاده هریسی، 1317: 509(.
در این سوره خداوند خطاب به کسانی که در خلقتش بی مقدار هستند و در تدبیر امورش 
ســراپا نیاز و به نعمت ایشــان کفران می کنند در ابتدا آن ها را به اصل ایمان و عدم توجه به 
ثروت و سرمایه دعوت می کند و آن ها را به خشیت درونی و خودسازی و برخورد مناسب 
با فقیران و مســاکین دعوت می کنند. در این میان عده ای از افراد از قبول این دعوت سرباز 
می زنند که خدواند پس از تالش و کوشــش در این راســتا با غفلت و نادانی برخی مواجه 
می شود و با حالت خشم و عصبانیت با به کار بردن آیه ﴿قُتَِل اْلِنَْساُن َما أَْكَفَرُه﴾  برای آن ها 

طلب نفرین و هالکت می کند.
خداوند متعال حقانیت و احدیت خود را در جســم شوشگران پدید می آورد و در نتیجه 
به دلیل عدم مقاومت در برابر این مســأله وادار به حرکت می شــوند و گویی به دنبال راه 
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ف چــاره و پناه می گردند. 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 چهره هایشان گشاده و نورانی خواهد بود. 
بنابراین این َشِوش انتظار و امیدوارشدن، نمایه جسمی تحرک و جنب و جوش را در جسم 

َشِوش گران پدید می آورد.

3-1-4- صحنه های عاطفی یا صحنه پردازی
بروز جســمانه ای عواطف بر جسم َشِوش َگران، ممکن است دارای صحنه ای باشد که در 
آن َشِوش گران عاطفی به گونه ای منحصر به  فرد به  عنوان یکی از عناصر اصلی صحنه ظاهر 
شــوند. در حقیقت برای بروز عواطف و احساســات در گفتمان، قائل بودن به چارچوب 
صحنه ای، بدین معنا است که برای به ظهور رساندن احساسات، نیاز به قالبی زمانی و مکانی 

و عنوان بشری و غیر بشری وجود دارد. )شعیری، 1395: 130-132(
َِّذي أَْخَرَج الَْمْرَعى  َر فََهَدى ، َوال َِّذي قَدَّ ى ، َوال َِّذي َخَلَق فََسوَّ - ﴿َسبِِّح اْســَم َربَِّك اْلَْعَلى ، ال
ُرَك  َُّه يَْعَلُم الَْجْهَر َوَما يَْخَفى ، َونُيَسِّ ُ إِن ، فََجَعَلُه ُغثَاًء أَْحَوى ، َســنُْقِرئَُك فََل تَْنَسى ، إِلَّ َما َشاَء اللَّ
َِّذي يَْصَلى النَّاَر الُْكْبَرى  كَُّر َمْن يَْخَشى ، َويَتََجنَّبَُها اْلَْشَقى ، ال ْكَرى ، َسيَذَّ لِْليُْسَرى ، فََذكِّْر إِْن نََفَعِت الذِّ

ِِّه فََصلَّى﴾  )اعلی/15-1( ، ثُمَّ َل يَُموُت فِيَها َوَل يَْحيَى ، قَْد أَْفَلَح َمْن تََزكَّى ، َوَذَكَر اْسَم َرب
ســوره اعلی در آغاز، خطاب به پیامبر )ص(، ایشــان را به تسبیح شایسته نام پروردگار 
بلندمرتبه، فرمان می دهد؛ پروردگاری که پس از آفرینش موجودات با هدایت تکوینی آنان 
را در مســیر کمال قرار داده است. ســپس با بیان نمونه ای به رویانیدن گیاهان از دل زمین 
برای چرای حیوانات و خشک و سیاه شدن آن ادامه می یابد، آنگاه بار دیگر خطاب به پیامبر 
)ص( می فرماید: ما قرآن را بر تو نازل می کنیم و آن را به تو می آموزیم. تو مردم را به اسالم 
فراخوان و اگر تذکر، سودمند باشد به آنان تذکر ده. در بخش سوم، مردم را در برابر دعوت 
پیامبر )ص( به دو دســته تقسیم می کند: گروهی که به موجب ترس از خدا متذکر شده، به 
سوی پیامبر )ص( می آیند و دسته شقی و بدفرجام که از وی دوری می گزینند و کیفر چنین 
گروهی آتش بزرگی است که در آن وارد می شوند و مرگ و زندگی در آن راه ندارد، آنگاه 
تأکید می ورزد که اهل تزکیه که بر یاد خدا و گزاردن نماز اصرار دارند رستگار می شوند. در 
پایان به رویکرد آدمیان و محور اصلی دعوت پیامبران اشــاره می کند که شما )مردم( دنیا را 

بر آخرت ترجیح می دهید، در حالی  که 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 می گیرد؛ 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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الهی و پیامبر عظیم الشأن 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 می کند و با کمک آن برخی از 
افراد را هدایت و عده ای دیگر را به عذاب الهی و هالکت بشــارت می دهد. 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، مسأله ای که در نهایت 
به رســتگاری و نجات برخی از افراد و نابودن شدن کافران منجر می شود. 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.

3-1-5- چشم انداز یا دورنما سازی
 از دیگر عوامل بروز احساسات در فرآیند عاطفی گفتمان، موضع گیری گفته پرداز است. 
درواقع عواطف و احساســات زمانی بروز پیدا می کنند که عاملی در روند گفتمان نسبت به 

عوامل و پدیده ها موضع گیری از خود نشان دهد. )شعیری، 1384: 140(
ى ، َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قََلى ، َولَْلِخَرُة َخْيٌر لََك ِمَن اْلُولَى ،  َحى ، َواللَّْيِل إَِذا َســجَ - ﴿َوالضُّ

َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى﴾ )ضحی/5-1(
این ســوره درباره مقام یتیم است که خداوند در آن نســبت کمک به یتیمان و پناه دادن 
به آن ها متذکر می شــود. خداوند در این سوره، پس از ذکر قسم هایی به رسول اکرم )ص( 
خطاب می کند که: پروردگارت تو را وانگذاشــته و هرگز بر تو بغض نکرده است؛ و قطعًا 
آخرت برای تو بهتر از دنیا خواهد بود و در آخرت پروردگارت به تو آنقدر عطا می کند تا 

خرسند گردی.
در سرتاسر گفتمان آیات مذکور حقانیت، قدرت، رأفت و حکمت خداوند مطرح می شود. 
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 می دهد و با اســتفاده از آیات 
مذکور جایگاه خداوند و صفات برتر و نیک ایشان ثابت می شود. در نتیجه خداوند توانسته 
دورنمایی قابل تحقق از صفات خویش و لزوم حرکت به سمت حقانیت را ترسیم کند. دور 
نمایی که در خواسته های 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 

رضایت الهي« شده است.

3-1-6- کنش زایی و سکون
 آخرین موردی که گفتمان را عاطفی می ســازد، مبحث کنش زایی و سکون عنصر عاطفی 
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ف است. در واقع هرگاه عنصر عاطفی موجب کنش گردد، عنصر زایا نامیده می شود و بالعکس 

هرگاه عنصر عاطفی؛ عالوه بر توقف خود، مانع بروز کنش دیگری نیز شود، با نوعی سرکوب 
و سکون مواجه است. صحبت های منطقی و هوشیارکننده، شوشی مبتنی بر یقین را در تعداد 
کمی از شــوش گران پدید آورد؛ و این نمای عاطفی تولید شده آنان موجبات کنش بعدی را 
در آن ها فراهم آورد. در حقیقت »زبان بازنمودی از دنیا است و تولیدات زبانی از شیوه حس 
کردن مایه می گیرد و به گونه ای می تواند از صافی حواس عبور کند؛ بنابراین هر یک از حواس 

می توانند، منشأ تولیدات زبانی به شمار روند.« )راد منش و شعیری، 1392: 14(
ِِّه َونََهى  نْيَا ، فَِإنَّ الَْجِحيَم ِهَي الَْمْأَوى ، َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب - ﴿فََأمَّا َمْن َطَغى ، َوآثََر الَْحيَاَة الدُّ

النَّْفَس َعِن الَْهَوى ، فَِإنَّ الَْجنََّة ِهَي الَْمْأَوى﴾ )نازعات/40-37( 
این سوره تأکیدی است بر روز قیامت و اشاره به مناظر هول انگیز و وحشتناک قیامت دارد 
و این که اشــاره ای اســت به این که انکار معاد انسان را به چه گناهی آلوده می کند. در این 
سوره سرنوشت طغیانگران و نیکوکاران بیان می شود و نیز درباره سرکشی فرعون و یارانش 

و سرباز زدن از دعوت حق سخن می گوید.
در حقیقت بر اساس گفتمان کلی موجود در آیات مالحظه می شود تعدادی از انسان ها از 
دعوت حق ســرباز زده و در برابر خداوند طغیان می کنند و زندگی دنیا را بر زندگی عقبی 
مقدم داشته که سرنوشت آن ها مشخص و واضح است؛ اما تعدادی دیگر از افراد وجود دارند 
که دعوت الهی را پذیرفته و از مقام پروردگارشــان می ترسند و خود را از هوا و هوس باز 
داشته اند و جایگاه چنین افرادی بهشت برین است. چنین افرادی در ادامه سوره نازعات از 
زمان برپایی روز قیامت می پرسند و نسبت به آن ایمان می آورند. به این ترتیب عدم پذیرش 
دعوت حق توسط برخی از افراد، مقدمات کنش هایی همچون طغیان و عدم ایمان به خداوند 
را در تعداد کمی از شوشگران ایجاد می کند و در کسانی که از دعوت حق سرباز نمی زنند 
و نسبت به خدا و روز قیامت ایمان می آورند، کنش هایی 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 کنش زا است و تعدادی از َشِوش گران را 
بر آن می دارد تا پس از به وقوع پیوســتن عینیت و صدق کالم الهی به حقانیت و احدیت 
خداوند بیش از پیش باورمند شــوند. در مجموع می توان گفت که عناصر سازنده گفتمان 
عاطفی )کنش زایی و سکون، نقش افعال مؤثر، ریتم و آهنگ، چشم انداز، صحنه پردازی و 

نقش جسمی ادراکی( در جهت تعلیم و انتقال گفتمان هژمونیک حقانیت و احدیت است.
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نتیجه گیری
در این مقاله با استفاده از رویکرد نشانه- معناشناسی بعد عاطفی گفتمان در برخی از آیات 

انتخابی از جزء 30 قرآن کریم بررسی شد و یافته های پژوهش عبارت اند از: 
- گفتمان آیات با وجود کوتاه بودن و ایجاز، فضایی منســجم و گســترده را به تصویر 
می کشد. 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.
- افعال مؤثر، دور نماســازی، صحنه های عاطفی، آهنگ و نمود، کنش زایی و ســکون و 
جسمار به ایجاد بار عاطفی و زیباتر شدن کالم کمک کرده اند 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 می سازد.
 -تحلیل نظام عاطفی گفتمان آیات بیانگر این مطلب است که تمام عناصر سازنده گفتمان 
عاطفــی دو مفهوم را تولید می کنند؛ 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 گونه های تقابلی 
شناختی و دخیل در تولید به معنا به گونه هایی سیال و ناپایدار تغییر می یابند و به کارگیری 
رویکرد نشانه معناشناسی باعث افزایش عاطفه و احساس در کالم شده و بر اثربخشی آن بر 

مخاطب را می افزاید.

کتابنامه
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زبان و ادبیات فارسی، شماره بیست و پنچم، صص 59-89.
پارسا، سید احمد و رحیمی، منصور، 1396: بررسی نشانه-معناشناسی داستان لیلی و مجنون جامی بر - 

پایه تحلیل گفتمان، فنون ادبی )علمی- پژوهشی( صص 18-1.
حسام پور، سعید، مهرابی، امین، 1395: تجزیه وتحلیل نشانه- معناشناسی شعر »حالج« شفیعی کدکنی، - 
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در داستان سیاوش، فصلنامه پژوهش های ادبی، شماره چهل و هشتم، صص 35-53.
داودی مقــدم، فریده، 1393: تجزیه و تحلیل ادبی زبان داســتان قرآنی موســی )ع( و خضر از منظر - 

نظام های گفتمانی، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های ادبی- قرآنی، صص: 133- 59.
رادمنش، شبنم السادات و شعیری، حمید رضا، 1392: بررسی نشانه- معناشناختی رابطه عنوان و نقاشی: مطالعه - 

موردی تداوم خاطره اثر سالوادر دالی و جیغ اثر ادوارد مونش، فصلنامه تخصصی نقد ادبی، صص: 30- 7.
ساسانی، فرهاد، 1389: معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی، تهران: علم.- 
شعیری، حمیدرضا، 1384: بررسی نقش بنیادی ادراک حسی در تولید معنا، شناخت، ش 46-45، صص - 
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