
 
 
  

  

  

  شناختی گفتمانی سوره الرحمن (مبتنی بر الگوي تنشی)تحلیل نشانه
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 الدینفؤاد نجم   

  27/05/1393: دریافتتاریخ 

  09/11/1393تاریخ تأیید: 
  

  : چکیده

یافتن کنه کالم و اعجاز این کالم جهت هاي فراوانی در پژوهشاست و  در جهت هدایت انسان میقرآن کریم کال

   میسی از زمان نزول و تدوین تا کنون توسط مفسرین و علما تدوین شده است. اما این کالم تنها کالقد

دانش بخشی بناي تأثیر و انگیزش و عمل به این آگاهی را نیز دارد. بخش نیست بلکه در کنار معرفتآگاهی

مقام گفتمانی قدسی خطاب به خواننده دهد این کالم مقدس هدایتگر را در میشناسی گفتمانی، به ما اجازه نشانه

تعریف کرده و با تحلیل اجزاي متنی بر مبناي تنش و آگاهی، روشی براي تبیین تأثیرات ضمنی و غیرمستقیم آن بر 

روح و جان خواننده و انگیزش خاسته از آن ارائه دهیم. پژوهش حاضر بنا دارد انگیزش و تأثر را در کنار کارکرد 

دسی در سوره مبارکه الرحمن تبیین کند و براي نیل به این منظور، پس از بررسی اجمالی معرفت بخشی کالم ق

شناختی گفتمانی، به تحلیل محورهاي ، با انتخاب روش تحلیل نشانههاي صورت گرفته درباره این سورهپژوهش

بندي تأثیر و تأثرات عپردازد و نهایتاً به جممیتنشی و معرفتی متن سوره در دو سطح جزئی آیات و کلی سوره 

شود که در بعضی میدر بررسی الگوي تنشی آیات سوره مشخص  پردازد.میانگیزشی و معرفتی متن بر مخاطب 

کند و در میپردازي شده و ایجاد فشاره عاطفی آیات خداوند به عنوان صاحب سخن مستقیم وارد فضاي گفته

هاي  اي ابژه انداز گستره شود و از چشم میاي  فضاي گفته پردازي خارج شده و وارد بعضی آیات از فضاي گفته

شود. همچنین وجود آیه پر تکرار فبا ي  میایجاد گستره شناختی در گفتمان سوره  شمرد، و باعث میمنتشر را بر 

شود که باعث تثبیت موضوع سوره  میآهنگ تند در گفتمان سوره  آالء ربکما تکذبان باعث ایجاد ریتم و ضرب
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  مقدمه

 علوم انسانی، در پژوهش اصول ترین مهم از یکی

. است این حوزه در مطالعات کردن مند روش چگونگی

 نیز مند روش قالبی در قرآن شناخت رعصر حاض در

. است کرده جلب خود به را پژوهشگران از بسیاري توجه

 و معنایی هاي الیه از اي مجموعه مجید قرآن

 از استفاده براي را است که زمینه شناسی زیبایی

 .کند می فراهم قرآنی مطالعات  در هاي گوناگون روش

 جمله از معناشناسی و شناسی شناسی، نشانه زبان

 تأثیر قرآنی مطالعات در امروزه که است هایی دانش

 دینی مطالعات در را جدیدي هاي افق و دارد بسزایی

اي در حیطه  ان رشتهمیاي  است. این مقاله مطالعه گشوده

قرآن و  1معناشناسی گفتمان -مطالعات قرآنی و نشانه

  هاي تنشی و معناسازي در آن است. نظام

انتقال معانی و ارتباط بشري ه زبان و گفتار وسیل

است. خداوند خالق عالم با علم بر کارکرد زبان و گفتار 

این ابزار را براي هدایت بشر به سمت هدف اصلی 

آفرینش یعنی تعلیم و تزکیه بشر در کتاب وحی قرآن 

بکار برده است. کالم و گفتمان قرآن داراي ساحتی چند 

بخشی و  توجهی است. گفتار قرآن نقش دوگانه معرف

  بخشی را همزمان دارد.  انگیزه

رویکرد ساختارگرا داشت و براي نشانه  2سوسور

معنایی قطعی، ثابت و مکانیکی در نظر گرفته بود. اما 

نشانه با گذر از ساختگرایی و با گذر از نظریات 

                                                 
1. Sémiotique discoursive 
2. Saussure 

تحوالتی را پشت  4و فونتنی 3اندیشمندانی چون گریماس

ه نوعی دریافت سر گذاشت که نتیجه آن نزدیک شدن ب

وجودي در باب معنا است. پس از گذر از معناشناسی 

، جریان 5معناشناسی روایی-ساختاري و عبور از نشانه

ادارکی در -اي به بررسی روابط حسی مطالعات نشانه

پردازد.  میترین حالت معنا است  تولید معنا که سیال

معناسازي توسط  فرآیندمباحثی چون حضور انسانی در 

ادراکی  -هاي حسی ت کاربرد دریافتمیو اه گریماس

در حوزه معنا، باعث نزدیک شدن دو حوزه 

شناسی به پدیدارشناسی شد. این  و معنی 6شناسی نشانه

امر بویژه در نظریات مرلوپونتی قابل مشاهده است و این 

معناشناسی گفتمانی هموار - امر سبب شد تا راه بر نشانه

یگر معتقد به نوعی تثبیت اي که براي نشانه د شود. حوزه

تنشی گفتمان مبتنی بر بررسی ه گرایی نبود. مطالع و ذات

گفتمانی است. این  8هاي و فشاره 7ها تعامل بین گستره

ها خود را در طول گفتمان نشان  ها و گستره فشاره

دهد  میهاي تنشی نشان  طرحوارهه دهند. مطالع می

عامل با هم شناختی و عاطفی در ته چگونه دو گون

  )1389شوند. (شعیري،  مییکدیگر سبب تولید معنا 

 در مقاله و چند کتاب شعیري درضامیح ایران، در

 که است نوشته گفتمانی معناشناسی-نشانهه نظری معرفی

 به راهی و گفتمان معناشناسی-نشانه تحلیل و تجزیه

 اند. با جمله آن از سیال معناشناسی -نشانه سوي

                                                 
3. A.J. Greimas 
4. Fontanille 
5. sémiotique narrative 
6. Sémiologie 
7. Extensité  
8. Intensité  
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از  اششده، هادي رهنما در دو مقاله نجاما هاي بررسی

کرامت جاهلی تا کرامت قرآنی، نشانه شناسی 

در قرآن با تکیه بر الگوي  »کرامت« فرآیندهاي گفتمانی

 »ۀقارع«ي گفتمانی در سوره ها تحلیل فرآیندو  تنشی

کاربرد الگو تنشی را در شناسی تنشی،  با تکیه بر نشانه

نشان داده است.  ن کریمقرآهاي گفتمانی فرآیندتحلیل 

اما در این آثار گفتمان و نظام تنشی سوره الرحمن در 

معناشناسی  -چارچوب مطالعات زبان شناختی و نشانه

   بررسی نشده است.

هستیم  سوال این به پاسخ دنبال به پژوهش این در

که گفتمان سوره الرحمن چگونه باعث ایجاد فضاي 

ایت جریان حسیت معنا و ایجاد و هدتنشی و سیالی - 

الگوي ه این مقاله در پی ارائشود؟  میادارکی و عاطفی 

تنشی براي سوره الرحمن است تا به بررسی نظام تنشی 

گذاري این نظام  و وجه عاطفی گفتمان و چگونگی تاثیر

و بر مخاطب قرآن در کنار وجه معرفتی آن بپردازد 

این چگونگی تعامل وجه معرفتی و انگیزشی را بر اساس 

به این منظور از روش  الگو در سوره الرحمن نشان دهد.

متن  براي بررسیتحلیلی گفتمان  -پژوهش توصیفی

پژوهش در  شده است.استفاده  (سوره الرحمن)قرآن کریم

، بیان سیما و حاضر ابتدا به ذکر کلیات زبان قرآن

هاي مفسران  هاي سوره الرحمن از منظر پژوهش ویژگی

به تحلیل محورهاي شود. سپس  میو علما پرداخته 

تنشی متن سوره در دو سطح جزئی آیات و کلی سوره 

پردازد. در آخر  میشناختی گفتمانی  با روش تحلیل نشانه

تأثیرات انگیزشی و معرفتی متن بر مخاطب بیان 

  شود. می

  

  زبان و گفتمان قرآن

هاي واژگانی، صرفی و نحوي و بالغی قرآن در  ویژگی

توجه خیل انبوه دانشمندان و  مورد طی قرون

، از تازگی این  پژوهشگران قرار گرفت و گذشت زمان

ها و  زبان نکاست، بلکه بشر در گذر زمان به کارایی

هاي زبان بیشتر واقف شد و توجه به زبان قرآن  کارکرد

  روز به روز افزایش یافت. 

ترین ارتباط با سخن الهی  دانیم، اصلی میچنان که «

استفاده معنوي آن را ه نمیختی آن است که زشناه حوز

دین و « )8: 1386(سعیدي روشن،  »آورد. میفراهم 

زبان دین داراي محتوایی است که از طریق ابزار زبان 

انسان «) 44: 1383(سعیدي روشن،  »انتقال یافته است.

براي فهم حقایق و اشارات و قرائن قرآنی باید ژرف 

(معزي، » ر کند.در آن تدب بیندیشد و به تعبیر قرآن

1381: 136 (  

هاي  ترین توانایی به کارگیري عالی کاربرد زبان«

برد و دانش  میذهنی است و مطالعه زبان، ما را به اعماق 

کند. زبان  میتر قمیشناسی انسان ع ما را درباره روان

مبین قرآن نیز به طور طبیعی باید چنین توانی را در حد 

ست دعلی داشته باشد و کسی که به این گنجینه زبانی ا

اي بارور  تسلط بر اندیشهاندیش گردد،  و قرآنیابد 

  ) 78- 77: 1391منش،  خوش( »خواهد داشت.
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قرآن، زبان خداي زبان آفرین و خداوندي است که هر «

آورد. این زبان، بنابر تصریح  میچیزي را به نطق در 

یگاه خداوند متعال است. از آنجا که آیت احادیث، تجل

خاتم از جنس قرائت و خواندن است، خواص و آثار آن 

بان قرار گرفته است کارکرد و ن زمینیز در پس ه

ن میگذاري صفات قرآن کریم همگی مترتب بر هاثر

  ) 69- 68: همان( »(زبان) اند.

معرفت وحی قرآنی از عوالم فراطبیعی، خود با «

ان عرضه شده میدر لباس الفاظ بر آدخواست خداوند 

ها را به سمت تعالی است، تا بینش و باور و رفتار انسان

درك سخن هر « ؛)190: 1383روشن،  (سعیدي» کشاند.

گوینده و نقطه آغاز تفاهم با وي، آشنایی با زبان و 

هاست که پل ارتباط و  قوانین جاري بر نشانه

یکی از « ؛)247 :همان( »نولوژي انتقال معانی است.میتر

هاي  هاي کشف زبان قرآن، مطالعه اهداف و ویژگی روش

درون متنی و دریافت زبان و چگونگی فهم آن از طریق 

هاي خود گوینده است و این روش بالطبع یک  گفته

هاي یک شخص،  روش عقالئی است که از طریق گفته

هاي سخن وي و زبان و چگونگی فهم سخن او  ویژگی

  )217 همان:» (شود. میجستجو 

وقتی پذیرفتیم قرآن سخن خداست، بالطبع این «

هاي گوینده است، هر چند  سخن انعکاسی از ویژگی

مخاطب آن انسان است. وقتی محرز است که مولف و 

آفریننده متن قرآن خداوند است، این خود یک شیوه 

عقالنی است که جستجو کنیم که خداوند درباره هدف 

ست، چه اینکه شناخت هدف ارسال قرآن چه گفته ا

قرآن نقش قابل توجهی در معرفی زبان قرآن ایفا خواهد 

کرد. قرآن کریم هم تعلیم و هم تزکیه را هدف خود قرار 

، پس هم زبان تعلیم دارد، هم زبان تزکیه. یک  داده است

قرآن تعلیم دادن است، در این جهت مخاطب ه وظیف

زبان منطق و  قرآن عقل انسان خواهد بود و قرآن با

گوید. اما جز این زبان، قرآن میاستدالل با او سخن 

زبان دیگري نیز دارد که مخاطب آن عقل نیست، بلکه 

  دل است و این زبان دوم، احساس نام دارد و آن که 

باید میخواهد با قرآن آشنا گردد و بدان انس بگیرد می

در  با این دو زبان هر دو آشنایی داشته باشد و هر دو را

کنار هم مورد استفاده قرار دهد. تفکیک این دو از هم 

مایه بروز خطا و اشتباه و سبب خسران و زیان خواهد 

   )215-214 همان:» ( بود.

چون زبان یک دستگاه است، تعیین ارزش دقیق «

سر میمعنایی عناصر آن، در ارتباط آنها با سایر عناصر 

هر واحد زبانی توان نتیجه گرفت که  میاست، از این رو، 

داراي دو معناي لفظی و خطابی است. زبان انسان 

که سخن  میلفه لفظ و معنا. هنگاؤترکیبی است از دو م

شنویم، ذهن ما بدون التفات به صورت  میاي را  گوینده

رو با معانی روبه کند یکسر میالفاظی که او ابراز 

 میدر روایات اسال) «1383روشن،  (سعیدي» شود. می

له اشاره شده که افزون بر سخنان ظاهري ئاین مسبه 

قرآن، باطن قرآن نیز اقیانوسی است که بسیاري از 

رسد، در آن نهفته و  میمسائلی که فکر بشر عادي به آن ن

(صلی اهللا  گنجانده شده است. در حدیث از رسول اکرم 

خوانیم: ظاهر قرآن زیبا و باطن آن ژرف  میعلیه و آله) 
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و نهایتی است و فوق آن حد و نهایتی  است، آن را حد

هاي آن  یابد و تازه میهاي آن پایان ن دیگر است، شگفتی

 ) 58-57: 1383ملکی،  (پورقرا» گردد. میکهنه ن

 و اي زبان همان ارتباط شناختاري نقش پایه«

است. به اعتقاد ما متن قرآن کریم از این  انتقال پیام

هاي  عنی گزارهلحاظ داراي ویژگی چند ساحتی است، ی

بودن واجد  توصیفیاخباري قرآن کریم با وجود 

 »خصوصیت برانگیزندگی و تحریک هستند.

   )33: 1383روشن،  (سعیدي

دو نوع کارکرد معرفت بخشی و انگیزشی قرآن را «

هاي آیات به دست آورد. برخی از توان از تصحیح می

کنند که این کتاب هدف  میآیات به صراحت بیان 

هاي بشر نسبت به  معرفت بخشی و اصالح بینش ،میتعلی

ارد و نیز داراي هدف هاي عالم را در نظر د واقعیت

ترغیب انسان به سوي کمال وجودي اصالح بشر و 

 میزبان تعلی« ؛)195: 1390(سعیدي روشن،  »است.

قرآن از زبان تربیتی آن منفصل نیست و زبان هدایت 

ی و سوق انسان خته به زبان احساس آفرینمیمعنوي آن آ

هاي عینی ابعاد وجودي و واقعیته به تعادل در هم

حیات است و این همان زبان مخصوص و چند ضلعی 

بنابراین « ؛)19: 1386(سعیدي روشن،  »قرآن است.

بخشی و حکایت از  هاي قرآن معرفت مدلول گزاره

را مبناي ایجاد انگیزه و  آنهاهاي عالم است تا  واقعیت

را به سوي هدف  آنهاها قرار دهد و  انسانکنش ایمانی 

  ).177: 1390روشن،  (سعیدي» حیات انسانی بکشاند

 باورهاه کاربرد الفاظ، به ویژه الفاظی که به حوز«

ها تعلق دارند، در ظرف و موقعیت  و ارزش

استعمال مستعمالن با لحاظ معناي اصلی خصوصیات 

تخیل و گیرند. نیروي احساس و  میاي را نیز  ویژه

گشاید که  میعاطفه در انسان، این مجال را پیش روي او 

افزون بر معانی حقیقی و معانی انتزاعی حاکی از حقایق 

خارجی، خود یک سلسله مفاهیم اعتباري محض و 

اي از معانی صرفا تخیلی چون رمان و مانند آن  مجموعه

گونه را پدیدارهاي زبان ادبی و هنري را بیافریند که هیچ

: 1383(سعیدي روشن، » بازاي خارجی ندارد ما

  ).36و35

اساس دانش ها مطالعه قرآن بر یکی از ابزار

هاي تنشی است. با  معناشناسی گفتمان و نظام_نشانه

توجه به مطالب ذکر شده گفتمان قرآن این امکان را به ما 

-هاي تنشی و دانش نشانه اساس نظامدهد که بر  می

اي را فرا  این امر نتایج تازهمعناشناسی تحلیل شود و 

ن اساس نیاز است که دانش میبر ه گشاید. میروي ما 

تر از آن الگوهاي تنشی به  معناشناسی و مهم-نشانه

عنوان الگوهاي تحلیل گفتمان قرآن مختصرا توضیح داده 

  شوند.

  

  ي تنشیها ناسی گفتمانی و طرحوارهش نشانه

سوسوري که نشانه از رویکرد ساختارگرایی ه مطالع«

هاي معنایی از  ان قطبمیتقابلی صرف ه مبتنی بر رابط

ام گفتمان روایی گرمسی که پیش تعیین شده و سپس نظ

مبناي تغییر از وضعیت اولیه به ثانویه بود  گرا و بر برنامه

معناشناسی گفتمانی  -جدیدي شد که نشانهه وارد حوز
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ري از پذیشود. این رویکرد جدید با تاثیر میده مینا

اي بدیع در هاي مربوط به علم پدیدارشناسی دریچه داده

  گشاید. میشناسی مطالعات زبان شناسی و نشانه

آنچه معناشناسی به دنبال آن است، بررسی شرایط 

: 1388(شعیري،  »تولید و دریافت معنا در گفتمان است.

عناشناسی نوین م-همانطور که امروزه اصول نشانه) «37

ارد، تولید زبانی نوعی عملیات است که بر آن تکیه د

تواند  میشود، این معنا  میمنجر به شکل گیري معنا 

صریح یا انتزاعی باشد. در هرحال تولید زبانی جایگاهی 

 :فرآیند» شود. میاست که از آنجا معنا نشانه گرفته 

حرکتی است که از جایگاهی و با هدف پیشروي و 

گیرد. چنین  میت شکل معنایی متفاوه دستیابی به گون

یک اتفاق باشد و اگر هدفمندي ه تواند نتیج مین فرآیندي

آن را بپذیریم باید اذعان داشته باشیم که این امر از 

شود.  میکسی که مسئول تولید آن است پشتیبانی ه ناحی

پذیري به هنگام تولید زبانی گفتمان  ن مسئولیتمیه

که منجر به تولید  شود. گفتمان عملیاتی است میخوانده 

  گردد. میگفته 

آید، سخن نیز به  میان میهر گاه بحث گفتمان به 

عنوان یک امر یا جریان مرتبط با گفتمان مطرح 

ه به عقید )189و 188: ب1384(شعیري،  »شود. می

توان در آن  میعملیاتی است که ن«ژاك فونتنی سخن 

ته جدا روند تولید یعنی گفتمان را از محصول آن یعنی گف

معنا شناسی نوین «. (Fontanille, 1998: 81)» کرد

ه با دیدگاهی فلسفی و نه صرفا زبانشناختی به مسئل

اش مطالعه تاثیراتی  پردازد و نگرانی اصلی میگفتمان 

(شعیري، » گذارد. میاست که گفته پرداز بر مخاطب 

ن رابطه است که هر سخن مملو از میدر ه .)44: 1388

 هاي سخن پرداز ها و دیدگاه گذاري رزشها، ا داوري

هر گفتمان شکل « نیز تاکید دارد که  1است. بنونیست

است و یک مخاطب است که  2پرداز گرفته از یک سخن

هدف فرد اول تحت تاثیر قرار دادن فرد دوم به هر شکل 

 از گذر با« )189: ب1384(شعیري، » ممکن است.

 عمل سیستماتیک مینظا تابع که ساختگرا، شناسی نشانه

 مینظا براساس که گفتمانی معناشناسی -نشانه به کرد، می

 عمل موضع داراي مدار و کنش و سیال پویا، ،فرآیندي

 محدود را گفتمان در معنا تولید توانیم مین دیگر کند، می

 »بدانیم اي کلیشه و شده تثبیت ساختاري هاي رابطه به

جایگاهی که در آن ه بگفتمان به مثا« .)1389(شعیري، 

تواند با دنیا و  میمند  مند و هدف انسان در موقعیتی جهت

حضوري و هم حسی حضور _اي هم چیزها در رابطه

معناشناسی -یابد، حضور را به مهم ترین مساله در نشانه

  سازد.  میگفتمان بدل 

حضور بعدي از عملیات گفتمانی است که سبب 

هاي عاطفی و  هایی با ویژگی شود تا ارزش می

عمل سخن عملی پیچیده  ادراکی شکل گیرد._حسی

شود بلکه  میاحساسات محدود نه است که تنها به حوز

سلسله ه ن دلیل در برگیرندمیهوشمند نیز بوده و به ه

هایی است که ما به دنبال پی بردن به  اطالعات و شناخت

                                                 
1. Benveniste 
2. énonciateur 
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 »ایم شرایط تولید و چگونگی کارکرد آنها در سخن

  ).193: ب1384، (شعیري

ادارك حسی از اموري است که بیرون از ما قرار 

دارند در عین حال امري دورنی است. مرلوپونتی ادراك 

عزیمت خود براي دریافت الیه اصلی ه حسی را نقط

 میدهد، که بر هر تفسیر عل میما از عالم قرار ه تجرب

). بنابراین، علم متن 63: 1385زاده،  تقدم دارد(طالب

عانی است و ادارك حسی از مجراي بدن نخستین مرتبه م

ه زند. ادراك حسی مالحظ میتماس ما را با عالم رقم 

اي از  است که در مجموعه میمعناي موجودي درون عال

مقدم است  میشود، این معنا بر هر حک میها ظاهر  داده

  ).66: 1385زاده،  (طالب

این  از نظر مرلوپونتی، ادراك حسی اولیت دارد و

بدین معناست که ادارك حسی وجه ابتدایی آگهی است و 

در هر یک از تجارب و افعال حتی تجارب عقالنی 

ه ت دارد و در واقع، پایو تاریخی، مدخلی میعل

شناسی عقل، تاریخ و فرهنگ است. مرلوپونتی  پدیدار

ه ت ادارك، آن است که تجربمنظور من از اولی«گوید:  می

اي که اشیا،  ي حضور ماست در لحظهادارك به معنا

شوند. مساله این  میها بر ما ساخته  حقایق و ارزش

حسی فروکاسته شود، ه نیست که معرفت بشري به تجرب

تولد این معرفت ه بلکه حضور و یاري رسانیدن در لحظ

شیم که است و اینکه به این معرفت همان معنایی را ببخ

 ،66: 1385زاده،  (طالب »در امر محسوس نهفته است

ادارك ه با طرح این نظریات رجوع به سرچشم« .)67

دیدگاه  گردد. میحسی دخیل در تولید معنا مطرح 

معناشناسی متاثر از جریان پدیدارشناسی و _نشانه

پذیرش حضور عامل انسانی به عنوان عامل 

معناست، نوع ه آنچه تعیین کنند ادارکی است._حسی

یده و یا نوع احساس و ادراك حضور فاعل در مقابل پد

  ).158: 1388(شعیري،  »او از آن است

دار  گفتمانی که عهده 1در واقع حضور یک کنشگر«

گیري گفتمانی است ما را با جریانی نو مواجه  موضع

ادراکی پیوند _کند که تولید معنا را با شرایط حسی می

است مبتنی بر حضور  مینظام ادراك حسی نظازند.  می

شناختی   ن تولید معنا با رجعت به شرایط پدیدارکه در آ

هاي ادراك حسی  باشد. در نظر گرفتن بنیان میسر می

اي،  گردد تا دیگر معنا را امري کلیشه میتولید معنا سبب 

: الف1384(شعیري،  »مکانیکی، ثابت و منجمد ندانیم

در این رویکرد فرآیند تولید معنا با شرایط . «)132

ها همراه با معنا به  خورده و نشانهادراکی پیوند _حسی

اي سیال و پویا و متکثر و چند بعدي تبدیل  گونه

اي  فونتنی در تعریف خود از معنا آن را ماده شوند. می

تواند ماهیت فیزیکی، روان شناختی،  میداند که  می

اجتماعی و یا فرهنگی داشته باشد. گرچه این ماده تنها 

شناختی و اجتماعی  تحت قوانین جهان فیزیکی، روان

ها و  ارتباط تنش کند بلکه حاصل پیوند و میعمل ن

  (Fontanille, 1998: 21). »جهات است

بدین ترتیب فونتنی نیز معنا را پیوسته در حال «

 میداند که تنها قوانین ساختاري و درون نظا میبازسازي 

تواند آن را متحول نماید بلکه معانی در ارتباطات  مین

                                                 
1. Actant  
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هاي داللت است  فرآیندان میتنش موجود در انسانی و 

 شود معانی تازه و جدیدي تولید شوند. میکه سبب 

نوعی حضور ه ادراکی ایجاد کنند_پایگاه حسی

 گیرد. در میاست که بر اساس آن فضایی تنشی شکل 

ي بین عناصر  ي رابطه فرآیند تنشی گفتمان، مسئلهه نظری

هاي ساختاري  ت از گونهمتفاوي  ا معنایی، به گونه_نشانه

که ما  ه جاي اینگردد. در واقع، ب مطرح می و تقابلی

اي  ي تقابلی داشته باشیم، رابطه شده هاي تثبیت رابطه

تواند از صفر تا صد در نوسان  نوسانی داریم که می

گري با  ... به عبارت دیگر، در این رابطه، کنشباشد

  گیرد.  میار ادراکی در تعامل با دنیا قر_هاي حسی بنیان

قالبی از قبل  گیري جهتگیري گفتمان  جهت

. چنین تعبیري شده با عناصر تثبیت یافته نیست تعیین

شناختی  دهد که بر خالف مفاهیم کالسیک نشانه مینشان 

پذیر (ابژه) را دو دنیاي متفاوت و  گر و کنش که کنش

تنشی  داند، در مفهوم میمستقل یا رو در روي هم 

و بدون هیچ برتري بر یکدیگر در تعامل گفتمان این د

  ).1389(شعیري، » کنشی قرار دارند کامل و حتی هم

اي و  تنشی داراي دو بعد فشارهه طرحوار«

، فرآیندياي است. بر اساس منطق حاکم بر چنین  گستره

اي همان بعد عاطفی است که از حساسیت  بعد فشاره

اي همان بعد هوشمند  رهباالیی برخوردار است و بعد گست

گردد... تعامل  میاست که سبب گشایش تعدد و فاصله 

ه اي یا ما را به سوي فشاراي و گسترهبین دو بعد فشاره

کند که در این صورت تنش در  میعاطفی هدایت 

ه پذیرد و یا ما را با گستر میباالترین شکل آن تحقق 

افت تنش سازد که در این حالت با  میشناختی مواجه 

عاطفی و گستردگی باالیی که رهایی سخن را در بردارد 

ه توان نتیجه گرفت که فشار میشویم. پس  میرو  روبه

باال ه تنشی یعنی تحقق بعد عاطفی و گستر فرآیندباال در 

یه معنی تحقق بعد شناختی  فرآینددر همان 

  ).194: ب1384شعیري، »(است

و  ي نوسانی رابطهبراي نشان دادن هر چه بهتر این 

 اساس بر کمک گرفت. yو  xتوان از محور  ، میسیال

 تنشیه طرحوار کلود زیلبربرگ -فونتنی ژاك نظریه

 اصل از طرحواره این. دارد گونه چهار گفتمان فرآیند

 قبض محور همان y محور. کند می پیروي y و x محور

 محور همان x محور و است عاطفی) دورنه( فشاره یا

 y و x محور دو تعامل.  شناختی) برونه( گستره ای بسط

 :است زیر حالت چهار هآورند وجود به

 )1تنش (نمودار تنزل یا افت فرآینديه طرحوار .1

 و عاطفی فشار کاهش یا افت با ما حالت این در«

 را ما طرحواره این. مواجهیم شناختی هاي گونه گسترش

 از گذر به را آن توان می که سازد می مواجه فرآیندي با

 گشودگی نوعی سوي به هیجانی شدید یا عاطفیه تکان

 هستند، شناختی هاي گستره همان که معنایی انبساط یا

 .)35: 1389شعیري، ( ».نمود تعبیر
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 فشاره عاطفی

 گستره شناختی

 عاطفی  فشاره یندي افزایشآفر  طرحواره .2نمودار

 فشار افت و کیفیت کاهش y محور در چه هر«

 و گستردگی باx  محور در شویم، می مواجه عاطفی

 منحنی دلیل نمیه به .هستیم مواجه میک عناصر انتشار

 )37: 1389شعیري، (»آید. می بدست عاطفی افت

عاطفی ه فشار اوج یا افزایش فرآیندي . طرحواره2 

  )2(نمودار 

 ما را است قبلی طرحواره مقابله نقط که طرحواره این«

 یا عاطفی حضور اوج را آن توان می آنچه سوي به

 عناصر کلیه اینکه یعنی. کند می هدایت د،مینا بااله فشار

 به ما که کنند می عمل اي گونه به مطرح هاي نشانه و

 شود، می دهمینا نهاییه تکان یا انفجاره نقط آنچه سوي

 يها راهبرد بر خود که عاطفی اوج نقطه این. شویم رانده

 بسیار نحوي به دارد، تکیه قبلیه گسترد معنایی _نشانه

 آن از قبل گفتمان که است جریاناتیه هم معرف فشرده

 با عاطفی فشار افرایش حال، هر در .است داشته بر در

 شناختی برخورد هاي گستره فضایی محدودیت کاهش و

 پایین شناختیه گستر با محوري آنه نتیج و نماید می

 )2) (نمودار 38و  37: 1389شعیري، (».است

 و ها فشاره قدرت زمان هم افزایش آینديفر . طرحواره3

  )3ها (نمودار  گستره

 روي بر فشار زمان هم افزایش با ما حالت، این در«

 بر پس، .مواجهیم شناختیه گستر رشد و عاطفی محور

 در پس. دارد وجود رشد به رو حرکتی محور دو روي

 هاي گستره با زمان هم عاطفی هاي فشاره ،فرآیند این

. ایندپیم می را اوج یا صعود راه و گیرند می قدرت عاطفی

 به شود، افزوده ها فشاره قدرت بر چه هر اینکه، یعنی

 باال و گردد می افزوده نیز ها گستره قدرت بر زانمی همان

. شود مین دیگري قدرت افت یا کاهش سبب یکی رفتن

 پاي به پا شناختی منطق و هیجانات دیگر عبارت به

 ها گستره رشد با ها فشاره رشد و روند می پیش یکدیگر

 همان که میک عامل یک که شود می است. مشاهده همراه

 سبب آن تقویت که دارد وجود است، شناختیه گستر

 گردد. دو می عاطفیه فشار یعنی کیفی عامل تقویت

 قرار یکدیگر با تعامل شناختی در و عاطفی جریان

-می تحقق سخن تنشی فرآیند ترتیب این به و گیرند می

   )42-40: 1389شعیري، ( ».یابد

 و عاطفیه گون یکسان رشده دهند نشان محور این

ه رابط آید،می بدست که ايرابطهذا ل. است شناختیه گون

 عناصر که زانمی همان بهعنی ی. شودمی دهمینا سو هم

 بر نیز میک عناصر یابند،می رشد y محور روي بر کیفی

 منحنی سو، هم رابطه این از .رندگیمی اوج y محور روي

 )1389شعیري، . (آیدمی دست به سو هم صعودي
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 و ها فشاره قدرت هم زمان کاهش فرآیندي . طرحواره4

   ها گستره

 تمیاه و قدرت از که اندازه همان به فرآیند این در«

 تمیاه و قدرت نیز ها گستره شود، می کاسته ها فشاره

 این موارد از بسیاري در شاید .دهند می دست از را خود

 میعمو ارزش بی نوعی که باشد اي گونه به قدرت کاهش

 نام به چیزي دیگر گویا .گردد حاکم گفتمان دنیاي بر

 پس) «42: 1389شعیري، ( ».ندارد وجود ارزش

 ها فشاره قدرت کاهش روند در که گرفت نتیجه توان می

 شناختی بعد عاطفی و بعد افت با توامان ها گستره و

 قدرت از شود کاسته یکی قدرت از چه هر .مواجهیم

 محور برروي نزولی سیري و شود می کاسته نیز دیگري

x و y این بر حاکم تنشی فرآیند پس .است حاکم 

 این بر حاکم تنشی. است نزولی سیر با فرآیندي گفتمان

 نشان زیر محور. است نزولی سیر با فرآیندي گفتمان

 رکود و سردي فضا، بستگی و محدودیت که دهد می

 اینجا در هم باز. دارد همراه را به هیجانی و عاطفی

 منحنی .است مطرح کاهشی نوع از اما مستقیم اي رابطه

  زمان هم سقوط نمودار این در آمده بدست

: 1389شعیري، ( ».دهد می نشان را کیفی و کمی عناصر

  . )44و43

د. فشاره در شونمینه تا بیشینه تعریف میطیفی از ک

اش اش شورمند (قوي) و در سویه بیشینهبیشینهه سوی

اش  خموده (ضعیف) است، و گستره در سویه بیشینه

نه اش متمرکز می، پر شمار) و در سویه کمنتشر (کثیر

با لحاظ وجه نامگذاري الگوي (قلیل، کم شمار) است. 

 –ضعیف (شورمند –ان قوي می، فشاره بر تنش تنشی

 –قلیل (منتشر  ان کثیرمیگستره بر تنش  خموده) و

  )31- 1392-(مصطفوي »متمرکز) استوار است.

ي انتهایی فشاره و گستره ها از سوي دیگر ، سویه«

، اند. چنان که پیداستنمینماینده مناطق بیشینه و ک

معنایی و حدود مقوله در آن دو منطقه -هاي نشانهقطب

در مناطق پیوندي، و اساسی حاصل از دو گونه هم

گیرند. از ترکیب این دو اصل، مینه جاي میبیشینه و ک

یی امعن-هاي نشانهچهار منطقه به عنوان مناطق قطب

  خواهیم داشت:

 فشاره عاطفی

 شناختی گستره

 زمان هم افزایش ینديآفر طرحواره - 3نمودار 

 ها  گستره و ها فشاره قدرت

 فشاره عاطفی

 گستره شناختی

 زمان هم کاهش ینديآفر طرحواره - 4نمودار 

 ها  گستره و ها فشاره قدرت



  57 /شناختی گفتمانی سوره الرحمن (مبتنی بر الگوي تنشی)تحلیل نشانهحدیث شریفی و همکار:                                             

 

 

  متمرکز ه)منطقه فشاره ضعیف و گستر1

  متمرکز ه) منطقه فشاره قوي و گستر2

  منتشر ه) منطقه فشاره ضعیف و گستر3

  نتشرم ه) منطقه فشاره قوي و گستر4

این چهار منطقه در فضاي تنشی این گونه تصویر 

  ).fontanille, 2006: 39-41( »شوند می

  

  بررسی الگوهاي تنشی سوره الرحمن

) 2) علَّم الْقُرْءانَ(1الرَّحمانُ( :7تا  1الگوي تنشی آیات 

) الشَّمس و الْقَمرُ 4) علَّمه الْبیانَ(3خَلَقَ الْانسنَ(

) و السماء رفَعها 6) و النَّجم و الشَّجرُ یسجدانِ(5نٍ(بحُسبا

  .)7و وضَع الْمیزَانَ(

ه عصار واقع در آیه اولین عنوان به الرحمن هکلم

شیرازي  باشد. آیت اهللا مکارم می سوره کل در الهی کالم

 خداوند نام با سوره این« فرمایند:  مینیز در این رابطه 

 االکرام و ذوالجالل پروردگار نام با و شد، آغاز منرح

 محتواى مجموعه با هماهنگ دو هر و گیرد، مى پایان

) 23/198 :1387مکارم شیرازي، ( »است. سوره

همچنین آیت اهللا طباطبایی در خصوص واژه رحمن به 

 مناسبت همین به«فرمایند:  میعنوان اولین آیه سوره 

 صفت گردید، آغاز مانرح نام با سوره این که است

 و مومن که رحمتى خداست، همگانى و عمومى رحمت

 سوره نیز، آخر در و دارد، بر در را آخرت و دنیا و کافر

 ختم »االکرام و الجالل ذى ربک اسم تبارك« آیه با

در این آیات  ).19/155 :1374طباطبایی، » (شود مى

باید بحث کرد که محتواي ذکر شده، در سطح بیان و 

اند.  اند و شکل یافته بندي شده فتمان چگونه صورتگ

بندي بیانی و  هاي صورت الگوي تنشی تبیینی از گونه

گفتمانی بر اساس ترکیب ابعاد شناختی و عاطفی 

  دهد.  اي) به دست می اي و فشاره (گستره

تنها با رحمن و انسان به مثابه دو  4- 1در آیات 

مواجهیم که  ابژه مواجه نیستیم، بلکه با کنش رحمن

اي را شکل داده است. انسان نیز در اثر  وضعیتی سوژه

 تر شده است. اي آموخته و سوژه »بیان«کنش رحمن، 

توان از تفسیر حجت السالم قرائتی نیز  میاین کنش را 

اى از رحمت الهى  تعلیم قرآن به انسان، جلوه« یافت: در

... قرآن، قابل درك و شناخت براى بشر است. است

سان، در سایه فراگیرى قرآن، به کمال خلقتش دست ان

قدرت بیان و سخن گفتن، هدیه الهى به انسان . یابد مى

شمس و قمر  6و  5). در آیات 9 :1388قرائتی، ( »است

هاي منتشر نیستند، بلکه  و نجم و شجر، نیز تنها ابژه
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اند؛ شمس و قمر چون سوژه  اي یافته وضعیت سوژه

سجده   نجم و شجر همچون انساناند و  متحرك روان

بندي  کنند. بدین ترتیب صورت میبرند و عبادت  می

منتشر به صورتی هماهنگ  هاي اي که در آن ابژه گفتمانی

اند، از الگوي تنشی  عاطفی نیز یافته- اي بعد سوژه

کند.  می) پیروي 4به  1افزایشی (سیر تنشی از منطقه 

  ) 5(نمودار 

) و 8لَّا تَطْغَواْ فىِ الْمیزَانِ(أَ :9- 8الگوي تنشی آیات 

   )9أَقیمواْ الْوزنَ بِالْقسط و لَا تخُْسرُواْ الْمیزَانَ(

اي و  در این دو آیه به دلیل بازگشت از فضاي گفته

تر  اي پردازي و سیر از وضعیت ابژه پیوست به فضاي گفته

تو)، فشاره -تر (من اي (او، آنها) به سوي وضعیت سوژه

این فرآیند تنشی  یابد. بنابر میاطفی گفتمان افزایش ع

  )6گفتمان در این دو آیه سیري صعودي دارد. ( نمودار 

و الْأَرض وضَعها  :12- 10الگوي تنشی آیات 

) و الحَب 11) فیها فَاکهۀٌ و النَّخْلُ ذَات الْأَکْمامِ(10للْأَنَامِ(

قبل، در آیات ه به نسبت دو آی )12(ذُو الْعصف و الرَّیحَانُ

اي و  گفتمان به سوي گسترش فضاي گفته 12تا  10

) رفته است. پس آنهاها ( هاي شناختی و تکثر ابژه افق

توان گفت که سیر گفتمان از الگوي نزولی (سیر از  می

  )7(نمودار  کند. ) پیروي می3به منطقه  2منطقه 

   فَبِأَى« رحمن آیهدر سوره ال :13الگوي تنشی آیه 

تکرار شده است که جزو  بار 31 »ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان

ترین آیات قرآن است. در این آیه خداوند انس  پرتکرار

و جن هر دو را مخاطب خود قرار داده و بعد از هر بار 

  پرسیده است. آنهاذکر نعمتی این سوال را از 

د شده خصوص مسئله تکرار و آهنگ ایجادر

توسط این آیه و تاثیر آن در سیر تنشی گفتمان سوره در 

قسمت تحلیل الگوي تنشی کلی سوره مفصل صحبت 

  شود.می

ان    فَبِأَىا تُکَذِّبکُمبر الَاء13(ء.(  

بیان پرسشی و دوم شخص در متن این آیه فضایی گفت 

گفت و گوي ه و گویی را تصویر کرده است، صحن

یاب (تو) و همچنین نسبت به  من) با گفتهپرداز ( گفته

هاي  هاي منتشر جاي خود را به سوژه آیات پیشین ابژه

اي به  گفته متمرکز (جن و انس) داده است. پس سیر

شود و گفتمان آیه از الگوي  میپردازي دیده  سمت گفته

  )8کند.(نمودار  میتنشی صعودي پیروي 

  9-8-  الگوي تنشی آیات 6نمودار 

 فشاره عاطفی

وضعیت سوژه اي 

 تو) –(من 

گستره شناختی 

2 

1 3 

4 

 12- 10- الگوي تنشی آیات 7نمودار 

 فشاره عاطفی

گستره شناختی 

2 

1 3 

4 

تکثر ابژه ها 

 (آنها)  
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انَ من صلْصلٍ خَلَقَ الْانس :15 -14الگوي تنشی آیه 

  )15) و خَلَقَ الْجانَّ من مارِجٍ من نَّارٍ(14کاَلْفَخَّارِ(

پردازي آیه قبل  در این آیات گفتمان سوره از فضاي گفته

اي سیر کرده است. پس از فشاره  به سمت فضاي گفته

گفتمان کاسته شده و گفتمان آیات از الگوي تنشی نزولی 

  )9کند. (نمودار میپیروي 

گفتمان سوره در این آیه به سوي گسترش فضاي گفته 

هاي منتشر (آنها) رفته است  هاي شناختی و ابژه اي و افق

کند.  پس گفتمان آیه از الگوي تنشی نزولی پیروي می

  )11نمودار(

.)18(ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان    فَبِأَى: 18الگوي تنشی آیه 

 ) .16(ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان    ىفَبِأَ :16الگوي تنشی آیه 

 میدر این آیه بازگشت به فضاي گفته اي دوباره تکرار 

شود و جن و انس به صورت متمرکز و فشرده مورد 

ي اند. پس الگو (خدا) قرارگرفته خطاب صاحب گفته

  )10گردد. (نمودارمیتنشی صعودي مجددا تکرار 

و رب    رب المَشْرِقَینْ :17الگوي تنشی آیه 

  .)17(  المَغْرِبینْ

بازگشت به فضاي  16و  13در این آیه مانند آیات 

عاطفی ه تو) باعث افزایش فشار -گفته پردازي (من

  13الگوي تنشی آیه  . 8نمودار 

 فشاره عاطفی

فضاي گفته 

 پردازي 

 تو) –(من 

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  سوژه هاي متمرکز

 (جن و انس )

  15- 14الگوي تنشی آیات  .9نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

سیر گفتمان از گفته 

  پردازي به گفته اي

  16الگوي تنشی آیه  .10نمودار 

 فشاره عاطفی

  فضاي گفته پردازي 

 تو) –(من 

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  سوژه هاي متمرکز

 (جن و انس )

   17الگوي تنشی آیه  - 11نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  ابژه هاي منتشر

مشرق و دو دو 

  مغرب

 

  18-  الگوي تنشی آیه 12نمودار 

 فشاره عاطفی

فضاي گفته 

 پردازي 

  تو) –(من 

گستره شناختی 

2 

1 3 

4 

سوژه هاي متمرکز 

 (جن و انس ) 
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دهد.  میشود و الگوي تنشی صعودي را نشان  می

  )12(نمودار

ینهُما ) ب19مرَج الْبحرَینِ یلْتَقیانِ( :20-19تنشی آیه 

  . )20برْزخٌ لَّا یبغیانِ(

هاي منتشر و گسترده (دریاها)،  با وجود پدیده

فشاره موجود در آیه قبل کاسته شده و بر گستره 

شناختی گفتمان در این آیه افزوده است که الگوي تنشی 

  )13دهد.(نمودار مینزولی را نشان 

 ) .21(کُما تُکَذِّبان ءالَاء رب   فَبِأَى :21الگوي تنشی آیه 

هاي متمرکز (جن و انس) دوباره پیوست به  وجود ابژه

کند و الگوي  میتو) را محقق -پردازي (من فضاي گفته

  )14دهد. (نمودار  میصعودي را نشان 

) 22( یخَْرُج منهُما اللُّؤْلُؤُ و الْمرْجان :22الگوي تنشی آیه

.  

گفتمان این آیه  هاي دیگر (آنها) در حضور ابژه

اي  مشهود است و گفتمان این آیه بازگشت به جهان گفته

شود. بدین ترتیب گفتمان این آیه مبتنی بر  میمحسوب 

  )15الگوي تنشی نزولی است. (نمودار 

الگوي  ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان   فَبِأَى :23الگوي تنشی آیه 

ر تکرار تنشی صعودي بر طبق الگوي پیشین این آیه پ

  )16شود.(نمودار  میمجددا در این آیه بیان 

و لَه الجَوارِ المُنشََات فىِ الْبحرِ  :24الگوي تنشی آیه 

دریاها) که در  –ها  هاي منتشر (کشتی ابژه )24(کاَلْأَعلَام 

بیان شده باعث افزایش بعد » او«بندي گفتمانی  صورت

وي تنشی نزولی شناختی گفتمان در آیه شده است و الگ

 .)17(نمودار کند. میرا مطرح 

  .)25( ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان   فَبِأَى :25الگوي تنشی آیه 

  20-19الگوي تنشی آیات  .13نمودار 

 ره عاطفیفشا

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  دریاها...

  پدیده هاي منتشر

  21الگوي تنشی آیه  .14نمودار 

 فشاره عاطفی

فضاي گفته 

  پردازي 

 تو) –(من 

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  سوژه هاي متمرکز

 (جن و انس )

  22الگوي تنشی آیات  .15نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  ابژه اي منتشر (آنها)

  23الگوي تنشی آیه . 16نمودار 

 فشاره عاطفی

فضاي گفته 

  پردازي 

 تو) –(من 

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  سوژه هاي متمرکز

 (جن و انس )
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در گفتمان این آیه تکرار مجدد الگوي تنشی 

تو) دیده -پردازي (من صعودي با مطرح شدن فضاي گفته

به علت تکرار و حجم کم مقاله پس از این از ( شود. می

  .شود) میدد الگوي آن صرف نظر رسم مج

در این  .)26(منْ علَیهَا فَان     کلُ :26الگوي تنشی آیات 

عاطفی با سیر از فضاي گفته پردازي آیه پیش ه آیه فشار

به منطقه گفته اي کاهش یافته از الگوي تنشی نزولی 

  )18کند.(نمودار  میپیروي 

ربک ذُو  وجه  و یبقَى :28- 27الگوي تنشی آیات 

  .)28( ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان   ) فَبِأَى27الجَلَالِ و الْاکْرَامِ(

) و آیه ذُو الْجلَالِ والْإِکْرَامِ ربکویبقَى وجه ( 27آیه 

پردازي  تکذبان) که به فضاي گفته کما(فبا ي آالء رب 28

عودي تو (شما) ارجاع دارند، از الگوي تنشی ص- من

 )19کند.(نمودار  میپیروي 

یسَلُه من فىِ السماوات و الْأَرضِ   :29الگوي تنشی آیه 

  یومٍ هو فىِ شَأْن    کلُ

آنها) بعد -اي (او در آیه با بازگشت به فضاي گفته

شناخت گفتمان باال رفته و الگوي تنشی نزولی را ایجاد 

  )20کند. (نمودار می

 ءالَاء ربکُما تُکَذِّبانِ   فَبِأَى :36-30تالگوي تنشی آیا

ءالَاء ربکُما    ) فَبِأَى31) سنَفْرُغُ لَکُم أَیه الثَّقَلَانِ(30(

و الْانسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذُواْ    ) یامعشَرَ الجِن32ّتُکَذِّبانِ(

فَانفُذُواْ  لَا تَنفُذُونَ إِلَّا منْ أَقْطَارِ السماوات و الْأَرضِ 

) یرْسلُ 34ءالَاء ربکُما تُکَذِّبانِ(   فَبِأَى )33بِسلْطَانٍ(

  24الگوي تنشی آیات  .17نمودار 

 فشاره عاطفی

 گستره شناختی

2 

1 3 

4  

صورت بندي گفتمانی 

  او و ابژه هاي منتشر

  کشتی ها) –( دریاها 

  26الگوي تنشی آیه  .18نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

سیر گفتمان از گفته 

  پردازي به گفته اي

  28-27الگوي تنشی آیات  .19نمودار 

 فشاره عاطفی

فضاي گفته 

  پردازي 

 تو) –(من 

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  سوژه هاي متمرکز

 (جن و انس )

  29الگوي تنشی آیه  . 20نمودار

 فشاره عاطفی

 گستره شناختی

2 

1 3 

4  

صورت بندي گفتمانی او و 

  ابژه هاي منتشر

  کشتی ها) –( دریاها 
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   ) فَبِأَى35علَیکُما شُواظٌ من نَّارٍ و نحَاس فَلَا تَنتَصرَانِ(

   .)36( ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان

ان گوینده میتو -در این آیات فضاي دیالوگی من

سخن (خداوند) و جن و انس باعث افزایش فشاره 

شود. در فرآیند گفتمانی این آیات از  میعاطفی گفتمان 

تو، بعد عاطفی بر -پردازي من یکسو به دلیل فضاي گفته

بعد شناختی غلبه یافته، یا به تعبیر مختصاتی، نمودار 

اي) کشیده شده است. در  (فشاره yتنشی به سوي محور 

حت تحلیل بعد گستره نیز، به جاي بیان تفصیلی سا

و  »ثقالن«ها، کلشان در بیان کامالً مجمل  ها و جن انسان

اند، و این  فشرده شده »اإلنس و الجن«بیان نسبتاً مجمل 

اي است بر اینکه بعد شناختی نیز به سوي تمرکز  نشانه

(و نه انتشار و تفصیل) جهت یافته است. به بیان 

و  3گفتمان از مناطق انتشار گستره ( فرآیندمختصاتی، 

) حرکت کرده 2و  1) به سوي مناطق تمرکز گستره (4

است. چرا که به جاي اینکه بگوید همه قبایل و ملل در 

ن، همه عرب و میشمال و جنوب و شرق و غرب ز

عجم، با همه تنوع در نژاد و رنگ و زبان...، همه را در 

و  ها و همه گونه فشرده و متمرکز کرده است »انس«

  متمرکز کرده است. »جن«ها را در  اقسام جن

بدین ترتیب فرآیند گفتمانی این آیات از الگوي 

با گستره منتشر  3کند؛ سیر از منطقه  میصعودي پیروي 

با گستره متمرکز و  2و فشاره ضعیف، به سوي منطقه 

   )21فشاره قوي.(نمودار 

السماء فَکاَنَت وردةً  فَإِذَا انشَقَّت :37الگوي تنشی آیه

  .)37(کاَلدهان 

رستاخیز از  میدر گفتمان این آیه تصویر عمو

روزي)  –چشم انداز گستره در گسست زمانی (آن وقت 

 دهد. میشود و الگوي تنشی نزولی را نشان  میبیان 

  )22(نمودار 

  

 .)38(ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان    فَبِأَى :38الگوي تنشی آیه

الگوي تنشی صعودي با بازگشت دوباره به فضاي 

دیالوگی و گفته پردازي در گفتمان این آیه تکرار 

  شود. می

فَیومئذ لَّا یسَلُ عن ذَنبِه إِنس و لَا  :39الگوي تنشی آیه

گفتمان این آیه با گسست زمانی (آن روز)  )39(جان 

لگوي تنشی شود و با افزایش گستره شناختی ا میبیان 

  )23(نمودار  کند. مینزولی را طرح 

  .)40(ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان    فَبِأَى :40 الگوي تنشی آیه
  30الگوي تنشی آیه  .21نمودار 

 فشاره عاطفی

 فضاي گفته پردازي 

 تو) –(من 

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  تمرکز گستره

 (جن و انس )

  37الگوي تنشی آیه  . 22نمودار

 فشاره عاطفی

 گستره شناختی

2 

1 3 

4  

به  گسست زمانی سیر

 فضاي گفته اي (آنروز)
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افزایش دوباره فشاره عاطفی به واسطه سیر گفتمان 

آیه به سمت فضاي گفته پردازي الگوي تنشی صعودي 

  کند. میرا مطرح 

ونَ بِسیماهم فَیؤْخَذُ یعرَف الْمجرِم :41الگوي تنشی آیه

  .)41(بِالنَّواصىِ و الْأَقْدام 

آنها) در گفتمان -نمیهاي منتشر (مجر حضور ابژه

آیه مشهود است و این امر الگوي تنشی نزولی را مطرح 

  )24کند. (نمودار  می

) 42ءالَاء ربکُما تُکَذِّبانِ(   فَبِأَى :43-42الگوي تنشی آیه

ج هذونهرِمُجبهَِا الم کَذِّبالَّتىِ ی نَّم43( ه(.  

پردازي مجدد  در این آیه پیوست به فضاي گفته

پیوست مکانی (اینجا)  43محقق شده و در گفتمان آیه 

پردازي در هر دو آیه الگوي  شود و پیوست گفته میدیده 

  )25کند.(نمودار  میتنشی صعودي را مطرح 

حمیمٍ ءان    فُونَ بینهَا و بینْیطُو :44الگوي تنشی آیه 

)44(.  

آنجا) ته اي با گسست مکانی (بازگشت به فضاي گف

شود پس  می) در گفتمان آیه دیده آنهاهاي منتشر ( و ابژه

نمودار ( کند. میالگوي تنشی نزولی پیروي  گفتمان آیه از

26(  

   .)45(ذِّبان ءالَاء ربکُما تُکَ   فَبِأَى :45الگوي تنشی آیه  

 39الگوي تنشی آیه  .23نمودار

 فشاره عاطفی

 گستره شناختی

2 

1 3 

4  

گسست زمانی سیر به 

 )فضاي گفته اي (آن روز

  43-42الگوي تنشی آیه  .25نمودار 

 فشاره عاطفی

گفته فضاي 

  پردازي

 پیوست مکانی 

 تو) –(من 

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  تمرکز گستره

 (جن و انس )

  44الگوي تنشی آیات  .26نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  ابژه اي منتشر (آنها)

  گسست مکانی (آنجا)

  41الگوي تنشی آیات  .24نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  ابژه اي منتشر (آنها)
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بازگشت دوباره به محل بیشترین فشاره و 

محدودترین گستره الگوي تنشی صعودي را مطرح 

  کند. می

و لمنْ خَاف مقَام ربه جنَّتَان : 46الگوي تنشی آیات 

)46(.   

تداوم دوباره فضاي گفته اي الگوي تنشی نزولی را 

  )27کند. (نمودار  میمطرح 

فشاره ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان    فَبِأَى :47اتالگوي تنشی آی

عاطفی با سیر گفتمان آیه پرتکرار سوره به سمت فضاي 

تو) افزایش یافته و گفتمان آیه از -پردازي (من گفته

   کند. میالگوي تنشی صعودي پیروي 

ي منتشر ها حضور ابژهذَواتَا أَفْنَان  :48الگوي تنشی آیه 

فتمان این آیه مشهود است و باعث ) در گها (بهشت

کاهش فشاره عاطفی آیه قبل و افزایش گستره شناختی 

دهد.(نمودار  میالگوي تنشی نزولی را نشان  گردد و می

28(  

الگوي ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان    فَبِأَى: 49الگوي تنشی آیه 

  شود. میتنشی صعودي براي آیه پر تکرار مجدد تکرار 

گفتمان آیه با فیهِما عینَانِ تجْرِیان : 50تنشی آیه  الگوي

اي  هاي منتشر (آنها) به سمت فضاي گفته حضور ابژه

  )29نمودار گوي تنشی نزولی را ایجاد کرده. (رفته و ال

بکُما تُکَذِّبان   فَبِأَى :51الگوي تنشی آیه  ر الَاءبازگشت  ء

جدد باعث افزایش تو) م –به فضاي گفته پردازي (من 

فشاره عاطفی شده و الگوي تنشی صعودي را ایجاد 

  کند. می

 .)52(فَاکهۀٍ زوجان     فیهِما من کلُ :52الگوي تنشی آیه 

ي منتشر) از چشم انداز ها (ابژه ها تصویر کلی از بهشت

 میگستره مطرح شده و الگوي تنشی نزولی را ایجاد 

  )30کند.(نمودار 

الگوي  ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان   فَبِأَى :53ی آیه الگوي تنش

  شود. میتنشی صعودي این آیه پر تکرار مجدد مطرح 

  50الگوي تنشی آیات  .29نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  ابژه اي منتشر (آنها)

  46الگوي تنشی آیات  .27نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

 اي فتهفضاي گ

  48الگوي تنشی آیات  .28نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  ها)اي منتشر (آن ابژه

  52الگوي تنشی آیات  .30نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  اي منتشر (آنها) بژها
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فُرُشِ بطَائنهَا منْ   على متَّکِینَ :54الگوي تنشی آیه 

  ) 54(دان    الْجنَّتَینْو جنى إِستَبرَْقٍ 

اي از  رهانداز گست فضاي گفتمان این آیه ادامه چشم

هاست و با افزایش بعد شناختی الگوي تنشی  بهشت

  )31کند. (نمودار  مینزولی را مطرح 

الگوي ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان    فَبِأَى :55الگوي تنشی آیه 

  تنشی این آیه مثل قبل الگوي تنش صعودي است.

 هُنَّثقَاصرَات الطَّرْف لَم یطْم هِنَّفی: 56الگوي تنشی آیه 

   .)56( إِنس قَبلَهم و لَا جان

گسست مکانی و زمانی (آنجا و آنها) در گفتمان 

مشهود است. این  54و  52این آیا همچون آیات 

اي باعث طرح الگوي تنشی نزولی پیوست به فضاي گفته

  )32گردد. (نمودار  میدر آیه 

الگوي  تُکَذِّبان ءالَاء ربکُما   فَبِأَى :57الگوي تنشی آیه 

تنشی این سوره همانطور که قبال مطرح شد الگوي تنشی 

  صعودي است.

توصیف  الْیاقُوت و الْمرْجان هُنَّکَأَن :58الگوي تنشی آیه 

ي منتشر) از چشم انداز گستره در ها (ابژه همسران بهشتی

این آیه نیز ادامه دارد پس الگوي تنشی نزولی در این 

  )33شود.(نمودار  میدد مطرح آیه نیز مج

ءالَاء ربکُما    فَبِأَى: 61-59الگوي تنشی آیات 

   ) فَبِأَى60) هلْ جزَاء الْاحسانِ إِلَّا الْاحسانُ(59تُکَذِّبانِ(

  )61ءالَاء ربکُما تُکَذِّبانِ(

دهد  میفضاي گفتمان این سه آیه به خوبی نشان 

  54الگوي تنشی آیات  .31نمودار 

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  (بهشت ها) هاي منتشر ابژه

  61-59الگوي تنشی آیه  .34نمودار

 فشاره عاطفی

  فضاي تعاملی

  گفته پردازي 

 تو) –(من  

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  تمرکز گستره

 (جن و انس )

  58الگوي تنشی آیات  .33نمودار

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  ابژه هاي منتشر

  (همسران بهشتی) 

  56الگوي تنشی آیات  .32نمودار

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  ابژه هاي منتشر

  (همسران بهشتی) 
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ه سوي برجسته کردن فضاي تعاملی گفتمان ب فرآیندکه 

گفته پردازي جهت یافته است. پس الگوي تنشی این 

  )34شود.( نمودار  میآیات صعودي محسوب 

) 62جنَّتَانِ( هِِماو من دون: 76- 62الگوي تنشی آیات 

انِ(   فَبِأَىا تُکَذِّبکُمبر الَاءتَانِ(63ءامهد64) مفَبِأَى (   الَاءء 

ءالَاء    ) فَبِأَى66عینَانِ نَضَّاخَتَانِ( هِما) فی65ربکُما تُکَذِّبانِ(

   ) فَبِأَى68فَاکهۀٌ و نخَْلٌ و رمانٌ( هِما) فی67ربکُما تُکَذِّبانِ(

   ) فَبِأَى70خَیرَْات حسانٌ( هِنَّ) فی69ءالَاء ربکُما تُکَذِّبانِ(

الَاءانِ( ءا تُکَذِّبکُمب71ر ورح (اتورقْصم )ِام72فىِ الخِْی( 

ءالَاء ربکُما    ) فَبِأَى74إِنس قَبلَهم و لَا جانٌّ( هُنَّلَم یطْمث

   رفْرَف خُضْرٍ و عبقَرِى  على متَّکِینَ) 75تُکَذِّبانِ(

  )76حسانٍ(

کی بودن مضمون (سخن از در این آیات عالوه بر ی

بهشت برین و همسران بهشتی در آنجا) سخن گفتن 

ها) و دیگران  ها (بهشت پرداز از دیگر مکان سخن

اي و نشاندن  انداز گستره (همسران بهشتی) از چشم

شود و این امر  مییاب در نقش تماشاگر صحنه دیده  گفته

اي نشان  سیر گفتمان این آیات را به سمت فضاي گفته

 دهد. پس الگوي تنشی این آیات نزولی است. یم

  )35(نمودار 

و  73و  71و  67و  65و  63یات الگوي تنشی آ

همگی همان آیه پر تکرار سوره هستند بر اساس  75

تو) که قبل از این توضیح داده  - پردازي (من فضاي گفته

  کنند.  میشده همگی از الگوي تنشی صعودي پیروي 

 ءالَاء ربکُما تُکَذِّبانِ   فَبِأَى:  78- 77الگوي تنشی آیات 

   )78) تَبارك اسم ربک ذى الجَلَالِ و الْاکْرَامِ(77(

آخرین آیات این سوره نیز که به فضاي 

تو (شما) ارجاع دارد، از الگوي تنشی -پردازي من گفته

  )36(نمودار  کنند. میصعودي پیروي 

  

  

  الگوي تنشی کل سوره: 

هاي تنشی به دست آمده از آیات،  ر اساس الگوحال ب

شود که  میتر الگوي تنشی کل سوره مطرح  طرح بزرگ

ها و  عالوه بر نشان دادن چگونگی تعامل فشاره

هاي سوره، بحث ضرب آهنگ و تکرار در گفتمان  گستره

  خوبی قابل مشاهده است.ه سوره در آن ب

ه و کیفی است که این نمودار ب میاز تعامل عوامل ک

فضاي تنشی حاکم بر سوره ه وجود آمده و نشان دهند

شود مگر  میالرحمن است. و معنا در فضاي تنشی تولید ن

  78الگوي تنشی آیه  .36نمودار 

 فشاره عاطفی

فضاي گفته 

  پردازي 

 تو) –(من 

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  62الگوي تنشی آیات  .35نمودار 

  76و  74و  72و  70و  68و  66و  64و  

 فشاره عاطفی

  گستره شناختی

2 

1 3 

4  

  ابژه هاي منتشر 

  دیگر مکانها (بهشت ها)

  دیگران ( همسران بهشتی)
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اساس بررسی با تعامل عناصر شناختی و عاطفی. بر

شود که  میهاي تنشی آیات و کل سوره مشخص  الگو

تعامل عوامل شناختی و عاطفی موجود در گفتمان سوره 

آورد که احساس و  میا به وجود الرحمن فضایی تنشی ر

ادراك مخاطب با آگاهی و شناخت آن در تعامل قرار 

گیرد و در فضاي تنشی و تعامل باهم ایجاد معنا  می

  کنند.  می

در گفتمان سوره الرحمن آیه فباي آالء ربکما 

ه تکذبان عامل تحریک حسی انسان به عنوان سوژ

ادراکی - ترین عنصر حسی ادارکی و به عنوان مهم- حسی

پی در سوره تکرار  در حضور دارد. این آیه به طور پی

  شود.  می

اي پیش  قرآن اعتقاد ندارد که تکرار لزوما مسئله«

پا افتاده است. قرآن سرشار از تکرار مضمون و بیان 

نامد و  میگونه که از کتابی که خود را مذُکّر است، همان

و معترضین  اش تبیین پیام الهی به شکاکان اصلیه دغدغ

رود.  مین ن است انتظار دیگريمیو نیز مومنین و مسل

 »بخشد. میاي دو چندان  اي مذهبی را جلوه تکرار عقیده

  ). 339: 1386(حري، 

 غرض و قصد حاوي قرآن در تکرار انواع همه

 شنونده جان در را کالم تاثیر که باشد، می خاصی

 آیه عانیم لفظ و تکرار سوره این در خصوصا افزاید، می

 نیست، بلکه آورمالل تنها نه »تکذبان ربکما االء فبا ي«

 عبد قاضی .سازد می دگرگون را میآده خفت شخصیت

 مورد طرف جا این در تکرار« که: گویدمی الجبار

 که رساند، می گوینده مراد و منظور به بیشتر را خطاب

 چرا که بگیرد خرده کسی اگر. است بالغت نوعی این

 گفت است، باید شده تکرار عذاب آیات از بعد یهآ این

 به ترغیب جهت در و معاصی از بازدارنده آیات این که

 از نیز آیات این نمیمضا واقع در و است طاعات انجام

 و تهدید که بسا چه و گردد می محسوب الهی يهانعمت

 هانعمت سایر با مقایسه در بیشتري تمیاه خداوند وعید

   ).16: 1383ازي، (حج» باشد داشته

فرماید:  میآیت اهللا مکارم شیرازي در این خصوص 

 و جالب آهنگ کوتاه هاىمقطع در هم آن آیه تکرار

 زیبایش محتواى با چون و داده، سوره بـه زیبایى

 کند... این مى پیدا اى کننده خیره جاذبه و شود مى آمیخته

 تنگرف اقرار مقام در که است تقریرى استفهام استفهام،

 این ذکر از بعد بندگانش از متعال آورند... خداوند مى

 این و گیرد، مى اقرار آنها یک یک به نسبت هانعمت

 کند... این مى تکرار دیگر ىهانعمت ذکر در را جمله

 از یکى خود بلکه ندارد فصاحت با منافاتى تنها نه تکرار

  ).23 :1387مکارم، است. ( فصاحت فنون

ئتی نیز در خصوص تکرار در حجت االسالم قرا

فرهنگ، تکرار  براى ایجاد یکفرمایند:  میاین سوره 

 و تذکّر براى گاهى . تکرار،مسایل، مهم و ضرورى است

 :1388قرائتی، (. است گوناگون ىهانعمت یادآورى

9/183-385 .(  

تکرار پی در پی این آیه در سوره به گفتمان سوره  

شعیري در ضرب آهنگ خاصی را بخشیده است. 

آن یعنی تکرار  1خصوص آهنگ کالم و یکی از نمودهاي

                                                 
1. aspect 
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یکی از مباحث مهم در گفتمان عاطفی بحث «گوید:  می

نوع ه ضرب آهنگ است. ضرب آهنگ تعیین کنند

ادراکی است. در این رابطه دو _هاي حسی حضور گونه

توان براي شی قائل شد: در  مینوع هویت حضوري را 

اکم بر فضاي تنشی آهنگی صورتی که ضرب آهنگ ح

هاي شیء حاضر مواجه  ، ما با برجستگی کند باشد

هاي با کندي ضرب آهنگ، برجستگیگردیم. یعنی  می

 اگر گردد. اما میشیء که با آن مواجهیم، تثبیت 

 آن با که شیئی باشد، شتابزده یا تند آهنگ ضرب

پس تندي ضرب آهنگ در . گردد می تثبیت مواجهیم

نشی تثبیت شیء را به همراه دارد، زیرا باعث فضاي ت

تواند از  میخنثا شدن وجوه مختلف و گوناگونی که شیء 

گردد. تندي ضرب آهنگ، تحکیم  میآن برخوردار باشد، 

هاي  شیء را در پی دارد، در حالی که کندي آن، گونه

گر نمایان  برجسته و گوناگون شیء را بر شوش

  ). 101: 1389شعیري، ( »سازد. می

گر  بنابراین بر حسب تنشی که در جسم شوش«

توان از اثرات عاطفی آهنگ گفتار  میگردد،  میایجاد 

سخن گفت. در بسیاري از موارد، آهنگ گفتار را عنصر 

کند. در واقع، آهنگ  میاي نمودي نیز همراهی  یا جنبه

گفتار که خود تجلی بخش فضاي عاطفی حاکم بر 

اي نمودهاي متفاوتی باشد. تواند دار میگفتمان است، 

تکرار، استمرار، تراکم، تجدید، تداوم، درازا، کوتاهی یا 

بلندي، همه و همه عناصري هستند که همراه آهنگ 

توان میند. پس آهنگ و نمود گفتار را هستن گفتار

هایی دانست که بر جریان عاطفی گفتمان داللت صورت

اطفی در گفتمان عه یک گونه سازه کنند دارند و تعیین

  )153: همان( »هستند.

دانستیم که تندي ضرب آهنگ در فضاي تنشی 

شود و همچنین تندي ضرب  میباعث تثبیت شیء 

آهنگ، تحکیم شیء را در پی دارد. پس این عنصر 

شود تا  میحسی در ریتم تند و پشت سر هم تکرار 

ي گوناگون مادي و معنوي خداوند را به منکران هانعمت

را در ذهن مخاطب قرآن  هانعمتکرده و این  یادآوري

  تثبیت کند.

نه است که هدفی را دنبال میآهنگ گفتار یک ک

شود. این آهنگ  میکند و با نمود و نظم خاصی ظاهر  می

دهد و تجلی بخش  میکالم حرکت در گفتمان را نشان 

فضاي عاطفی حاکم بر گفتمان است. همانطور که در 

آیات ابتداي سوره با وجود  بینیم در مینمودار نیز 

الگوي تنشی سوره  .37مودار ن

  الرحمن
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کنشی عناصر گفتمان هاي منتشر و همچنین هم ابژه

الگوي تنشی سوره به صورت افزایشی همزمان آغاز 

شده است. سپس ادامه الگوي تنشی سوره ریتم 

خطاب مستقیم ه هاي عاطفی که نتیج یکنواختی از فشاره

معرفتی و سیر ه تو) و گستر-پردازي (من و فضاي گفته

اي را ایجاد  گفتمان بعضی آیات به سمت فضاي گفته

کند، و ادراك و حس مخاطب را درگیر کرده و باعث  می

  ایجاد اثرات عاطفی در گفتمان شده است. 

یعنی مخاطب، آهنگ کالم را که در نمود استمرار و 

تکرار تجلی یافته ادراك کرد و بر اساس آن دچار 

ده است. بر هاي عاطفی و احساس برانگیختگی ش تنش

بینم که بعد از استمرار و تکرار ریتم و  میاساس نمودار 

شناختی و ه ضرب آهنگ با پیشرفت هر چه بیشتر گستر

هاي عاطفی، حرکتی رو جلو در الگوي تنشی  فشاره

گونه با تعامل گفتمان سوره به وجود آمده است. این

و کیفی در گفتمان سوره، الگوي تنشی  میعناصر ک

سینوسی و رو به  میابتداي سوره تبدیل به ریتافزایشی 

جلو شده که نشانه از افزایش و درگیري احساس و 

هاي  ي عاطفی و گسترهها ادراك مخاطب و تعامل فشاره

  شناختی تا انتهاي سوره است. 

جلو و هیجانی تا انتهاي سوره که   به این ریتم رو 

ذکر نام خدا و صفت رحمانیت خداوند به صورت 

م به مخاطب سوره است، ادامه دارد. نام و صفت مستقی

بر ذهن و ادارك  میرحمانیت خداوند همچون مرح

عاطفی مثبت ایجاد  هنشیند و فشار میمومن راستین 

  .)37(نمودار  کند. می

  گیري بحث و نتیجه

شناسی انسان به عنوان  با پیوند نشانه نشاسی و پدیدار

دنیاي پیرامون خود ادراکی در همزیستی با _حسیه سوژ

است و ادراك و احساس او در تولید معنا نقش دارد. این 

معناشناسی مطرح _ادراکی را در نشانه_امر بعد حسی

هاي  کرد و باعث شد خوانش و ادراك انسان در دریافت

معناشناسی مبتنی بر نظریه حضور در نگاه _نشانه

 ن علتمیت پیدا کند. به همیمرلوپونتی اه

به معنا دارد که در  فرآیندياشناسی نگاهی معن _ نشانه

خلق  آن، معنا در مسیر خوانش و ادراك است که

شود و با توجه به حضور انسانی دراین ادراك داراي  می

گردد که دریافت حسی آن را پویا و  میطیفی نوسانی 

خوانش گفتمانی و ه گرداند. پس به وسیل میسیال 

ولید معنا در ادارکی دخیل در ت-بررسی نظام حسی

توان به معانی جدید و سیال و داراي نوسانی  میگفتمان 

  دست پیدا کرد.

معناشناسی معتقدند بر _گذاران نظام نشانهبنیان

اساس فضایی تنشی در گفتمان است که شرایط عاطفی 

تنشی گفتمان در  فرآینده گردد. مطالع میگفتمان تنظیم 

رداخته شد نشان سوره الرحمن که در این مقاله به آن پ

دهد که گفتمان در این سوره از نظر تنشی داراي دو  می

بعد شناختی و عاطفی است. بعد شناختی همان 

هاي  هاي گفتمانی هستند و بعد عاطفی که فشاره گستره

  آورند. میعاطفی را پدید 

هاي گفتمانی در قرآن کریم به نوبه  تحلیل فرآیند

تواند  میر قرآن کریم دهد که مطالعه معنا د میخود نشان 
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معنا فراتر رود و متوجه –از چارچوب سنتی مطالعه لفظ

معنا در فرآیند گفتمان باشد. - بندي نشانه تولید و صورت

هاي کنشی و تنشی گفتمانی که  ویژگی هبا توجه به هم

در این مطلب به آن پرداختیم، پرسپکتیو جدیدي به روي 

اساس آن بر شود که میمطالعات معنا در قرآن گشوده 

منفک،  هاي ها به عنوان گونه توان با نشانه میدیگر ن

 عناصر منقطع و در تقابل با عناصر دیگر برخورد نمود.

چشمان هاي تنشی و ارزشی آن  و نظامگفتمان 

گشاید تا خواننده میجدید هاي را بر زاویه پژوهشگران

  . دسازمواجه  قرآنخوانشی دیگر از  بارا 

و  میوجود در این گفتمان عناصر کدر نظام تنشی م

کیفی قابل نوسانند و دیگر مثل معنا شناسی ساختارگرا 

ها معرفتی و  ها تقابلی نیستند بلکه از تعامل گستره معنا

شوند. بررسی نظام تنشی  میها عاطفی حاصل  فشاره

دهد که چگونه بین وجه  میسوره الرحمن به خوبی نشان 

ن تعامل و همکاري معرفتی و وجه انگیزشی در قرآ

وجود دارد و این دو وجه قرآنی چگونه در کنار هم 

  کنند. میتولید معنا 

پرداز در هر گفته در پی جلب توجه مخاطب  گفته

ن جهت آن را میبر روي یکی از عناصر گفته است. به ه

دهد که زودتر از هر عنصر  میدر جایگاهی خاص قرار 

ته با دخالت کل فضاي گفدیگري در گفته تجلی یابد. 

یابد که نتیجه آن  میپرداز به فضایی گفتمانی تغییر  گفته

ایجاد شرایط عاطفی و احساسی در گفتمان است. 

سوره بررسی شد در بعضی  همانطور که در الگوي آیات

آیات مثل آیه پر تکرار سوره آنجا که خداوند به عنوان 

تو) -صاحب سخن مستقیم وارد فضاي گفته پردازي (من

شود فضاي گفتمان به میي متمرکز جن و انس ها بژهبا ا

کند میرود و ایجاد فشاره عاطفی میپردازي سمت گفته

و در بعضی آیات به طور مثال آنجا که گفتمان آیات از 

اي فضاي گفته پردازي خارج شده و وارد فضاي گفته

-هاي منتشر(نعمتاي ابژهشود و از چشم انداز گسترهمی

، همسران بهشتی هاي جهنم و بهشتحنههاي خداوند، ص

ایجاد گستره شناختی در  شمرد، باعثمیو...) را بر 

  شود.میگفتمان سوره 

هاي ایجاد حساسیت در مخاطب  یکی از ابزار 

زان میضرب آهنگ است. ضرب آهنگ نوع حرکت و 

ادراکی و فضاي _تاثیر بر مخاطب را در جریان حسی

هنگ و نقاط فشار در نماید. ریتم و آ میتنشی تعریف 

کنند. بحث میگفتمان، تغییرات تنشی را مشخص  فرآیند

توان در تکرار آیه فباي آالء  میریتم و آهنگ کالم را 

ربکما تکذبان در سوره الرحمن که نمودي از ضرب 

آهنگ کالم است، دید. وجود این آیه باعث ایجاد ریتم و 

شود  میآهنگ تند و یکنواختی در گفتمان سوره  ضرب

(رحمانیت خدا و  که باعث تثبیت موضوع سوره الرحمن

) در ذهن و دل مومنان راستین هانعمتتذکر و یادآوري 

  گردد. می

  

  منابع 

 به نیم نگاهی. )1383( السادات حجازي، بهجت -

موسسه معارف اسالمی امام رضا  ،قرآن عروس

 .41 ش ،بینات فصلنامه )،السالملیه(ع
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انسان مخاطب ). 1381حمدي زقزوق، محمود ( -

موسسه معارف اسالمی امام  کالم خدا در قرآن،

  .36ش  ،مجله بینات )،السالملیهرضا (ع

زبان قرآن کریم و  .)1387خوش منش، ابوالفضل ( -

  .3ش  پژوهش و حوزه،: قم ،کارکردهاي آن

هاي زبان قرآن در  ظرفیت .)1391( ــــــــــ. -

 نشریه پژوهشهاي قرآن و حدیث،، زمان حاضر

  .7، ش 45، سال میدانشکده الهیات و معارف اسال

زبانشناسی  .)1377روشن، محمد باقر ( سعیدي -

-لیهموسسه معارف اسالمی امام رضا (عقرآن، 

 .17ش  ،مجله بینات )،السالم

 تحلیل زبان .)1383باقر ( روشن، محمد سعیدي -

اندیشه  :، تهرانقرآن و روش شناسی فهم آن

وسسه پژوهشی حوزه سازمان انتشاراتی م میاسال

اي  رایانه و دانشگاه، ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات

- 36-35ص، فرهنگ پژوهشگاه ه اصفهان،میقائ

46-186-216.  

شناسی زبان  شیوه .)1386باقر( روشن، محمد سعیدي -

تحقیقات علوم و قرآن و ، دانشگاه الزهرا، قرآن

  .8سال چهارم، ش  ،حدیث

زبان قرآن از  .)1390باقر ( روشن، محمد سعیدي -

 نهاد نمایندگی مقام معظم، شناسی کارکرد منظر

  .5ش  ،مطالعات تفسیريها، رهبري در دانشگاه 

بررسی نقش  .)الف1384د رضا (میشعیري، ح -

دانشگاه شهید ، بنیادي ادراك حسی در تولید معنا

  .46و  45ش  ،نشریه شناخت ،بهشتی

 فرآینده مطالع .)ب1384د رضا (میشعیري، ح -

، پژوهش ادبیات معاصر جهانگفتمان ادبی،  تنشی

  .25ش  :دانشگاه تهران

مبانی معناشناسی  ).1388د رضا. (میشعیري، ح -

  سمت.نشر تهران:  ،نوین

تجزیه و تحلیل ). 1389د رضا. (میشعیري، ح -

تهران: سازمان مطالعه و  ،معناشناسی گفتمان-نشانه

انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز  تدوین کتب علوم

  علوم انسانی. چاپ دوم. هیق و توسعتحق

نظام تنشی و ارزشی  .)1389درضا (میشعیري، ح -

الگویی جهت –معناشناسی سیال–از دیدگاه نشانه

شناسی و  انسان :، عنوان صفحهتحلیل گفتمان ادبی

 شناسی و فرهنگ، انسان :فرهنگ، عنوان وبسایت

12/12/92.(  

 ادراك حسی در .)1385د (میزاده، سید ح طالب -

گروه فلسفه دانشکده ، پدیدار شناسی مرلوپونتی

 ،نشریه فلسفه: ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

  .12ش 

ترجمه تفسیر ). 1374طباطبایی، محمد حسین ( -

قم: ناشر دفتر انشارات  ،(محمد باقر موسی) زانمیال

  .میاسال

تهران: ناشر  ،تفسیر نور .)1388قرائتی، محسن ( -

 .9جلد  ،یی از قرآنمرکز فرهنگی درسها

 جامعیت قرآن از .)1383کریم پورقراملکی، علی ( -

موسسه معارف اسالمی امام رضا ، نظر مفسران

  .43ش  ،مجله بینات)، السالم لیه(ع
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اولویت ادارك و ). 1375مرلوپونتی، موریس ( -

نشریه  ،مراد فرهادپورترجمه پیامدهاي فلسفی آن، 

  .18ش ، فرهنگ

تفسیر ). 1387( انهمکار و مکارم شیرازي، ناصر -

قرآن مجید ه اي دربار نمونه. تفسیر و بررسی تازه

با در نظر گرفتن نیازها، خواستها، پرسشها ، 

ه، می، تهران: دارالکتب االسالها و مسائل روز مکتب

  چاپ سی و ششم. ،23جلد 

 قـــرآن ).1388(مکـــارم شـــیرازي و همکـــاران  -

 و طبـع  قـم: مرکـز   ،منتخـب  آیـات  شـرح  و حکیم

  ایران. میاسال جمهوري قرآن نشر

ــ - ــر در دیــن). 1386ر، مستنصــر (می : خاســتگاه هن

ــی ــا و م ویژگ ــهؤه ــریم  لف ــرآن ک ــانی ق ــاي زب ، ه

ــري  ،ابوالفضــل حــريترجمــه  ــور هن ــت ام معاون

 ،زیبـا شـناخت  ، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی  

 .16 مارهش

- Fontanille, Jacques  (1998). Sémiotique 

du discourse, Limoges: PULIM, P21-81. 

  


