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چکیده
«گفتمان» كه به «شیوة خاص سخن گفتن» اطالق میشود ،از منظرهای مختلفی بررسی میشود كه
به آن «تحلیل گفتمان» میگویند .در تحلیل گفتمان با ارزیابی سطوح گوناگون متن ،امکان دستیابی به
برداشتی جدید و عمیم از متون گفتاری یا نوشتاری فـراهم ،و تعـامالت زبـان بـا سـاختارهای فکـریــ
اجتماعی كشف میشود .این شاخه از تحلیل میتواند جایگاه ویژه ای در مطالعات قرآنی یابد؛ چراكـه
تحلیل ساخت های گفتمان مدار قرآن ،بـه كشـف ایـدئولوژی پنهـان در پـس همـة آیـات مـیانجامـد.
پژوهش حاضر در تالش است با تکیه بر روش توصیفیـ تحلیلی و با استناد به الگوی وَن لیوون (1883
م ).كه با تأكید بر اهمیت كارگزاران اجتماعی گفتمان پایه ریزی شدهاست ،نظام گفتمانی سورة جن را
تحلیل نماید .این سوره به دلیل شرح فشردة داستان گروهی از جنیـان بـه عنـوان كـارگزاران اجتمـاعی
گفتمان ،كنش های گفتاری شایستة توجهی دارد .بنابراین ،از منظر وَن لیوون تحلیل پـذیر خواهـد بـود.
بررسیها نشان از آن دارد كه در این سوره ،مؤلفه های گفتمانی مبتنی بر اوهار (بسامد  )671در مقایسه
با مؤلفه های مبتنی بر پوشیدگی (بسامد  )19بسامد باالیی دارد و این بدان معناست كه خداوند در یـک
خالقیت سبکی ،مخاطب را با نام افراد ،گروه ها ،مکـان هـا و زمـان هـایی كـه كـارگزاران اجتمـاعی (=
جنیان) در آن نقش فعال دارند ،آشنا میسازد.
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مقدمه
با نزول قرآن ،انقالب عظیمی در جامعة انسانی پدید آمد و این امـر سـبب شـد روح و
روان انسان ها تلطیف یابد؛ زیرا هدف از نزول قرآن« ،كاملكردن فطرت انسـان ،تزكیـه و
اصالح مفاسد اجتماع بشری» (عبده و رشیدرضـا6911 ،ق ،.ج  )666 :66و «هـدایت عـام،
جامع و گستردة انسانها» (زرقانی6633 ،م ،.ج  )11 :1است .شناخت و در

این مهم كه

در دایرة معارف قرآنی قرار میگیـرد ،بـر لـزوم مطالعـات قرآنـی در حـوزههـای مختلـف
تأكید دوچندان مینماید.
چندی است كه مطالعة قرآن بهمنزلة اثری ادبی كه ویژگیهای زبانی و بالغی بیهمتـا
دارد ،از منـاور گونـاگون ،بـهویـژه تحلیـل گفتمـان ( )Discourse analysisمقبـول طبـع
قرآنپژوهان واقع شدهاست .تحلیل گفتمان كه در بالغت سنتی به «گفتار ،وع  ،خطابـه و
مقال» ترجمه شدهاسـت (ر .؛ العمـوش ،)7 :6833 ،بـه «مطالعـة زبـان در ورای مرزهـای
جمله و مطالعة روابط متقابل زبان و جامعه» ( )Slembrouck, 2001: 2میپردازد و در این
راستا« ،زبان نوشتاری ،گفتاری و پدیدههـای نشـانهشـناختی را تجزیـه و تحلیـل مـیكنـد»
(تالوی1886 ،م .)3 :.از این منظر ،مؤلفههای مورد بررسی ،در یک كنش ارتباطی ،شـامل
فحوای سخن ،هدف ،ارتباط و حال و هوای گفتمان میباشـد .تحلیـل گفتمـان قـرآن ایـن
امکان را فراهم میآورد كه «تضـادها ی دوگانـة مـابین آنچـه در مـتن آیـه هسـت و آنچـه
نیست ،اما با موضوع آن آیه مرتبط است» (جرفی و عبادیـان )9 :6868 ،بررسـی و در آن،

تدقیم علمی شود .نمونة این كاركرد را میتوان در محور همنشینی برخـی از آیـات قـرآن
مشاهده كرد؛ به عنوان مثال ،همنشـینی واژة «رحمـت» در كنـار «غفـران» و انتسـاب آن بـه

خداوند در آیة یَعْلَمو مَا یَلِ و فِی الْأَرْضِ وَمَا یَخْرُجو مِنْهَا وَمَا یَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرُجو فِیهَا

وَهووَ الرَّحِیمو الْغَفُورو( السبأ )1 /بدان سبب است كه «این همنشینی با حکمت الهی انسـجام
یابد و رحمت با علم قرین شود» (الحمصی6668 ،م .)61 :.با چنین دیدی ،گفتمـان قرآنـی
به رخدادی كالمی بدل میشود كه «عناصر اصلی آن را پیامرسان ،پیامگیر ،پیـام و هـدف
تشکیل میدهد» (یقطین6636 ،م .)6 :.در تحلیل گفتمان قرآن ،عنصر «هدف» نقش بارزی
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در ارتباط كالمیِ پیامرسان (خداوند) و پیامگیر (انسـان) دارد ،بـهگونـهای كـه «در شـکل
گفتار و شیوة ساخت آن تأثیر میگذارد و بسیاری از متغیرهای سبکی را تفسیر مـینمایـد»
(مفتاح6668 ،م .)617 :.این امر با اهـداف معرفتـیـ شـناختی قـرآن نیـز ارتبـاطی دوسـویه
دارد؛ چه آنکه مهمترین اهداف قرآن شامل «معرفت خـدای سـبحان ،شـناخت سـعادت و
شقاوت اخروی ،و علم به وسایلی است كه انسان را بـه سعادت برسـانند و از شـقاوت دور
سازند» (مجلسی6989 ،ق ،.ج  689 :9و مکارم شـیرازی ،6879 ،ج  .)988 :17بنـابراین ،از
منظری كالنتر ،هدف تحلیل گفتمان آیات قرآن میتواند «توصیف كالم معنـیدار فراتـر
از جمله» (آقاگلزاده )91 :6839 ،باشد.
از دیگر سو ،زبانشناسانی كه گفتمان را با این توسّع معنایی بهكار میبرنـد ،بـه منظـور
تعیین مؤلفههای گفتمانمدار یک متن ،به تنظیم و پیشـنهاد الگوهـایی پرداختنـد كـه از آن
میان میتوان به الگوی گفتمانمدار وَن لیوون ( )Van Leeuwenاشاره نمـود .الگـوی وَن
لیوون ،رویکردی مناسب برای تحلیل گفتمان حـاكم بـر سـورههـای قـرآن كـریم اسـت؛
چراكه به دلیل تأكید بر مؤلفههای جامعهشناختی ـ معنایی بـا گفتمـان قـرآن كـه «مملـوّ از
واژگانی است كه نیاز به تحلیـل و بررسـی دقیـم دارد» (راغـب اصـفهانی 6961 ،ق،)18 :.
تناسب شایستةتوجهی دارد .لیوون الگوی خود را بر پایة مؤلفههایی چـون حـذف ،اوهـار،
فعالسازی ،منفعلسازی ،تشخصبخشی ،تشـخص زدایـی و غیـره بنـا نهـاد .در ایـن الگـو،
مجموعهای از افراد به عنوان كارگزاران اجتماعی معرفی مـیشـوند كـه در یـک گفتمـان
مشاركت دارند.
پژوهش حاضر در تالش است با تکیه بر روش توصـیفیـ تحلیلـی و بـا هـدف كشـف
روابط فرامتنی قرآن كه «به نوعی در راستای اثبات حم آمدهاست» (طباطبائی6678 ،م ،.ج
 ،)611 :7به میزان صـراحت و پوشـیدگی نظـام زبـانی سـورة مباركـة جـن بنـردازد .علـت
انتخاب سورة جن این است كه این سوره بافت زبانی منحصربهفردی دارد ،بـه طـوری كـه

در گفتگوهای جنیان با پیامبر(ص) از تمام رخـدادهای كنشـی صـورتیافتـه در حـوزههـای
شناختی یک اجتماع فرهنگیـ زبانی استفاده شدهاست .همچنین ،خداوند در این سـوره بـا
(ص)
بهكارگیری تمام ورفیتهای زبانی ،كالمی و معنایی به نهادینه سـاختن رسـالت پیـامبر
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در اندیشة عموم پرداختهاست .بر اساس این توضیحات ،میتوان ادعا كرد كـه الگـوی وَن
لیوون با تحلیل زبانشناختی سورة جن انطباقپـذیر مـیباشـد .در ایـن پـژوهش ،بـا انطبـاق
نظریة وَن لیوون بر سورة جن ،به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:
6ـ میزان كارآیی تحلیل گفتمانمدار در سورة مباركة جن تا چه حد است؟
1ـ هر یک از مؤلفههای گفتمانمدار با چه انگیـزهای بـر كـارگزاران اجتمـاعی اعمـال
شدهاند؟
8ـ تا چه میزان این مؤلفهها توانستهاند به صورت برجسـته اوهـار شـوند تـا بـر مخاطـب
تأثیرگذار باشند؟

 .1پیشینة پژوهش
در حوزة تحلیل گفتمان ،تحقیمهایی در متون مختلف ادبی و سیاسی انجام شـدهاسـت
و پژوهشهای متعددی به تحلیل گفتمان سورههای قرآن پرداختهاست .در زیر به برخی از
این پژوهشها اشاره میشود:
ـ یارمحمدی ( )6838در كتاب گفتمـانشناسـی رایـ /و انتقـادی ،بـا بررسـی رویکـرد
گفتمان انتقادی و شاخصهای مختلف آن ،آن را روشی مناسـب در تحلیـل گفتمـانهـای

نوشتاری و گفتاری معرفی كردهاست .خلـود العمـوش ( )6833در كتـاب گفتمـان قـرآن:
بررسی زبانشناختی پیوند متن و بافت قرآن با اختصاصی كردن حـوزة گفتمـانكـاوی در
متن قرآن ،بر این باور است كه متن قرآن با تحلیلهای گفتمـانی تناسـب زیـادی دارد ،بـه
طوری كه با شاخصههای گفتمانمدار می تـوان مخاطـب را در در
قرآنی یاری كرد.

بهتـر مفـاهیم آیـات

ـ پهلواننژاد و صحراگرد ( )6833در مقالة «شیوههـای بازنمـایی كـارگزاران اجتمـاعی
در نشریات دورة مشـروطه از منظـر گفتمـانشناسـی انتقـادی» ،بـا تلفیـم گفتمـانكـاوی و
جامعهشناسی معتقد هستند كـه بیشـتر متـون دورة مشـروطه از مؤلفـههـای جامعـهشـناختیـ

گفتمانکاوی نظام زبانی سورة الجن /بررسی آماری /عبدالباسط عربیوسفآبادی و...

913

معنایی استفاده كردهاند و شیوة غالب در بازنمایی كارگزاران اجتماعی در آنها به ترتیـب
در قالب تشخصبخشی ،فعالسازی ،تشخصزدایی ،حذف و منفعلسازی است.
ـ سیدی و حامدی ( )6866در مقالة «تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء
آخر قرآن» با تحلیل بافت زبانی آیاتی كه به توصیف قیامت پرداختـهانـد ،چنـین برداشـت
نمودند كه این نوع گفتمان بیشتر در راستای هشدار ،بیداری غافالن و حتمـی بـودن وقـوع
قیامت است.
ـ پاكتچی و رهنما ( )6861در مقالة «تحلیل فرایندهای گفتمانی در سورة قارعه با تکیـه
بر نشانهشناسی تنشی» پس از بررسی سـورة قارعـه بـر اسـاس تحلیـل فراینـدهای گفتمـانی
چنین نتیجه گرفتند كه فرایندهای گفتمانی سورة قارعه در كلیت آن ،مطابم ساختار تنشـی
نزولی و در جهت گسست گفتمانی پیش رفتهاست.
ـ جرفی و محمدیان ( )6868در مقالة «بررسـی سـورة عـبس از دیـدگاه سـبکشناسـی
گفتمانی میشل فوكو» با مطالعة نظریة گفتمانی فوكـو بـه عنـوان یکـی از الگوهـای تحلیـل
گفتمان ،به این نتیجه رسیدند كه با كاربست این نظریـه در تحلیـل سـورة عـبس مـیتـوان
نسبت به عوامل مؤثر محیطی در نازل شدن این سـوره و تـأثیر آن بـر كـنشهـای كالمـی،
پیوستار دستوری و معنایی بهكار رفته در آیات را بهتر جویا شد.
ـ حسینی و رادمرد ( )6868در مقالة «تأثیر بافت زبانیـ مکانی بر تحلیـل كـنش گفتـار؛
مقایسة فراوانی انواع كنشهای گفتاری در سورههای مکّی و مدنی قـرآن كـریم» بـر ایـن
باورند كه با تحلیل كنشهای گفتاری سورههای مکی و مدنی قرآن ،بیان معـارف الهـی و
اسالمی در قالب كنش اوهاری در سورههای مکی ،حجم بـیشتـری از آیـات را بـه خـود
اختصاص دادهاست.
ــــ شـــریف و یارمحمـــدی ( )6868در مقالـــة «بررســـی رباعیـــات خیـــام از منظـــر
گفتمانشناختی انتقادی با بهرهگیری از مؤلفههای جامعهشناختیـ معنایی گفتمـانمـدار» بـه
این نتیجه رسیدند كه در میان مؤلفههای گفتمانمدار موجود در رباعیـات خیـام ،اوهـار بـا
قرینة فحوایی در مقایسه با اوهار با قرینة لفظی فراوانی معناداری دارد.

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،33تابستان 9397

911

ـ داوودی مقدم ( )6868در مقالة «تحلیل ادبی زبانی داستان قرآنی موسی(ع) و خضر از
منظر نظامهای گفتمانی» اذعان میكند كه میتوان از تحلیل نظامهای گفتمانی در نمـایش
پردازش ساختار ماهرانة حکایات قرآنی استفاده كرد.
ـــ داوودی مقــدم ( )6868در مقالــة «تحلیــل نشــانهـ معناشناســی گفتمــان در قصــة

یوسف(ع)» ،با تحلیل داستان یوسف از منظر نشانهـ معناشناسـی ،بـه توصـیف و تبیـین انـواع
نظامهای گفتمانی در این داستان پرداختهاست.
با این توضیحات و با توجه به پیشینة مذكور به نظر میرسد كه پژوهش حاضر نخستین
اثری است كه به تحلیل گفتمانمدار آیات قرآن با تأكیـد بـر مؤلفـههـای جامعـهشـناختیـ
معنایی می پردازد كه عالوه بر جنبة نوآوری تحقیم ،نقش بسزایی در روشـنگری مخاطـب
پیرامون نحوة ارائة مفاهیم گونـاگون قرآنـی ایفـا مـیكنـد و نیـز وی را نسـبت بـه اهمیـت
كاربرد زبان در شیوة بیان این مفاهیم و كشف روابط زبانی قرآن كریم آگاه میسازد.

 .2چارچوب نظری
تحلیل آثـار مکتـوب و شـفاهی بـه مخاطـب ایـن امکـان را مـیدهـد تـا بیشـتر و بهتـر
پنهانكاریهای ادبی و الیههای زیرین زبـان ادبـی آن را دریابـد (ر .؛ آشـوری:6877 ،
 .)168الزمة تحقم این مهم ،در درست واژگان است .در پـژوهشهـای قرآنـی ،بـرای
در بیشتر آیات ،واژگان آن در دو فرم روساخت و زیرساخت ارزیابی میشود؛ چراكـه
«آنچه در آغاز بر مفسر الزم است آن را درنظر داشته باشد و به گنجینة معارف قرآنی نائل
شــود ،واژهشناســی اســت» (الزركشــی6661 ،م ،.ج  868 :1و الخــولی6669 ،م.)187 :.
زبانشناسان از این امر به تحلیل گفتمان تعبیر میكنند .مفسـرانی كـه بـه قواعـد مطـرح در
فهم قرآن و تفسیر آن توجه كردهاند ،از تحلیـل گفتمـان قـرآن نیـز غافـل نمانـدهانـد و در
تفسیر بـدان تکیـه كـردهانـد (ر .؛ العـوا 76 :6831 ،و جلیلـی .)79 :6871 ،از آنجـا كـه
تحلیلگرانِ گفتمان بر موضوع واحدی كار نمیكنند و هر یک بنا به حـوزة فعالیـت خـود
تعریفی از آن را میپذیرند ،همة آنها كاربست اجتماعی زبان و فـرارفتن از صـورتهـای
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زبانشناختی را وجهة همت خود قرار دادهاند .ون دایک ( )Van Dijkگفتمـان را «شـکلی
از كاربرد زبان ،مثالً در یک سخنرانی یا حتی به طور كلیتر ،زبان گفتاری یا شـیوة سـخن
گفتن» (میرفخرایی7 :6838 ،ـ )3میداند و بر این باور اسـت كـه نقـش گفتمـان تنهـا بیـان
ایدئولوژی نیست و گفتمان «در بازتولید ایـدئولوژیهـا نقـش اساسـی دارد» ( Van Dijk,
 .)1998: 22در باور فركالف ( ،)Norman Faircloughتحلیل گفتمان روشی اسـت كـه
«برای بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی بهكار گرفته میشود و در نزاع بـا سـلطه بـه آن
استناد میشود» ()Fairclough, 2002: 70؛ چراكه از نظر وی ،پدیدههـای زبـانشـناختی،
اجتماعی هستند؛ بدین صورت كه «كسانی كه در شرایط زمـانی و مکـانی خـاص از زبـان
استفاده میكنند ،در حقیقت ،زبان را تحت تأثیر قراردادهـای اجتمـاعی حـاكم بـر جامعـه
بهكار گرفتهاند» ( .)Ibid, 2002: 23با این تعریفها ،مـیتـوان انـواع تحلیـلهـای زبـانیـ
گفتمانی را به سه دستة زیر تقسیم كرد:
6ـ «تحلیل گفتمان ساختگرا» كه در آن« ،واحدهای بزرگتر از جمله ،فارج از بافـت و
شرایط زمانیـ مکانی و بیرونی متن ،مورد توجه قرار میگیرد» (.)Wodak, 2001: 5
1ـ «تحلیل گفتمان نقشگرا» كه در آن ،شرایط زمانیـ مکانی كـه زبـان در آن بـهكـار
رفتهاست ،وارد تحلیل گفتمان میشود (ر .؛ همان.)7 :
8ـ «تحلیل گفتمان انتقادی» كه در آن «بر نقش قـدرت و ایـدئولوژی بـه مثابـة شـرایط
فرامتنی مؤثر بر تحلیل گفتمانی تأكید میشود» (همان.)6 :
نوع سوم تحلیل گفتمان ،بیشترین وجه جامعهشناختی گفتمان را دارد؛ چراكـه «در آن،
نحوة بازتولیـد قـدرت اجتمـاعی و سیاسـی بـه وسـیلة مـتن و گفتگـو برجسـته مـیگـردد»
(شرشار1881 ،م.)18 :.
الگوی گفتمانمـدار وَن لیـوون ( 1883م ).از جملـه نظریـات جدیـد گفتمـان انتقـادی
است كه با بسط و تلفیم نظریات دیگـر جامعـهشناسـان توانسـتهاسـت تـأثیر گفتمـان را در
ساخت ،تبدیل صورت و حف قدرت اجتماعی و جامعه اثبات نماید .میتوان رگههایی از
تحلیل گفتمان واژگان قرآن را از این منظر و تلفیم آن با مسئلة قدرت در تفاسیر برخـی از
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مفسران دربارة واژة «رَبّ» و همنشینی آن با واژة «وجه» مشاهده كـرد (ر .؛ الزمخشـری،
6987ق ،.ج 991 :9؛ اآللوســـی6969 ،ق ،.ج  687 :69و فـــیض كاشـــانی6969 ،ق ،.ج :6
 .)631لیوون تحلیل گفتمان انتقـادی را از حـوزة زبـانشناسـی بـه عـالم اجتمـاع كشـاند و
شاخصهای جامعهشناختیـ معنایی ( )Socio-semanticsرا مال

تحلیل خود قـرار داد و

دلیل این امر را «نبودن رابطة صددرصد مستقیم میـان شـاخصهـای زبـانشـناختی و نقـش
آنها» (پهلواننژاد و همکاران )99 :6833 ،میداند .همچنین ،وی معتقد است كـه «مطالعـة
مؤلفههای جامعهشناختیـ معنایی گفتمان ،ابزاری نیرومند برای تحلیل متن است تا بررسـی
مؤلفـههـای زبـانشـناختی صاـرف» ( .)Van Leeuwen, , 2008: 4بـا ایـن فـرض ،لیـوون
مؤلفههای جامعهشناختیـ معنـایی را معرفـی مـیكنـد .او مجمـوع افـرادی را كـه در یـک
رویداد حضور دارند ،با عنوان كارگزاران اجتماعی ( )Social actorsمعرفـی مـیكنـد .بـا
نگاه به سورة جن و تطبیم آن بر نظریـة لیـوون ،كـارگزاران اجتمـاعی سـوره شـامل تمـام
افرادی است كه در رویدادها و داستانهای مختلف این سوره مشاركت دارند.

 .3تحلیل مؤلفههای گفتمانمدار در دادههای پژوهش
هر گفتمان با تکیه بر مبانی بنیادین خود ،روش متناسبی را تولید و پدیدههای اجتماعی
را در قالب آن تحلیل مـیكنـد؛ زیـرا در حقیقـت« ،گفتمـان ،زبـان ورای جملـه و عبـارت
است» ( .)Jaworski & Coupland, 1999: 1با توجـه بـه ایـن مسـئله ،در ایـن قسـمت بـا
بررسی و تحلیل نظام زبانی سورة جن ،مؤلفههای گفتمانمدار ون لیوون از آن اسـتخراج و
اهداف بهكارگیری هر یک از آنها نیز مشـخص مـیشـود .الگـوی لیـوون متشـکل از دو
شاخة اصلی «حذف» و «اوهار» است كه هر یک به زیرشاخههای جداگانهای تقسـیمبنـدی
میشود.
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3ـ .1حذف ()Elusion
از جمله ورایف زبانی موجود در قـرآن كـریم كـه مفسـران در خـالل كتـب تفسـیری
اشارات متعددی بدان داشتهاند ،مؤلفة «حذف» است .ایـن ویژگـی در بسـیاری از زبـانهـا
مشهود است ،اما «در زبان عربی ،به دلیل تمایل خـاص گویشـوران آن بـه خالصـهگـویی،
جایگاه ویژهای دارد» (حمودة6663 ،م .)9 :.در قرآن كریم ،حذفهایی صورت میپذیرد
كه برای برجستهسازی پیامی خاص و گریز از یکنواختی شکل مـییابـد .بـه همـین سـبب،
مفســران قــرآن كاركردهــای حــذف را در تفخــیم ،تعظــیم ،گزیــدهگــویی ،تخفیــف،
فاصلهگذاری ،ابهام و غیره تعریف نمودهاند (ر .؛ الزركشـی6983 ،ق ،.ج 669 :8ــ618
و عید6669 ،م .)66 :.مؤلفة حذف به گونهای است كه «تعـدادی از كـارگزاران اجتمـاعی
در طی گفتمان بازنمایی نمیشوند» ( .)Van Leeuwen, 2008: 32در بالغت سنتی ،برای
هر حذفی قرینهای وجود دارد و «وجـود قرینـه ای كـه بـر محـذوف داللـت كنـد ،اسـاس
حذف است؛ زیرا در صورت مخفی بودن قرینه ،معنا پوشیده میمانـد» (ابـناثیـر6669 ،م،.
ج  .)36 :1در الگوی ون لیوون ،حذف «گاه آگاهانه ( )Purposelyاست و بسته به اهداف
و منافع تولیدكنندگان متن دارد و گاه غیرآگاهانه ( )Innocentاست و بر فـرض آن اسـت
كه خواننده یا شنونده از هویت كارگزار حذفشده ،آگاه است و او را میشناسد» ( Van
 .)Leeuwen, 2008: 32حذف آگاهانه «در پیوند با اهداف نویسنده و برای ایجـاد تصـور
مورد نظر در مخاطب صورت مـیگیـرد» (سـاداتمقـداری و جهـانگیری )617 :6869 ،و
خود به دو نوع «پنهانسـازی» ( )Suppressionو «كـمرنـگسـازی» ()Back grounding
تقسیم میشود.
در پنهانسازی ،با «حذف كامل كارگزار اجتماعی و فعالیـت آن» ( )Ibid: 33روبـهرو
هستیم ،به گونهای كه هیچ اثری از آن در متن بر جای نمیماند .در بالغت سنتی ،این نـوع
حذف نامقبول است؛ چراكه «اگر محذوف مشخص نباشـد ،باعـث ایجـاد خلـل در كـالم
شده كه جزو عیوب كالم برشمرده میشود» (قدامةبنجعفر6339 ،م .)181 :.لذا باید بـرای
آن قرینة حالیه (از خالل بافـت كالمـی) در نظـر گرفـت .در سـورة جـن 1 ،بـار كـارگزار
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اجتماعی به طور كامل از خالل گفتمان حذف شدهاست .در ادامه ،به برخی از ایـن آیـات
اشاره میشود:
 قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهو اسْتَمَعَ نَفَر مِّنَ الْجِنِّ( الجن( )6 /سورة جن با ایـن آیـه آغـاز

(ص)

میشود و فاعل «قل»« ،أنتَ» مستتر است كه از كالم پنهان شدهاست و مرجع آن پیـامبر
است كه به قرینة حالیه از كالم حذف شدهاست).

 قُلْ إِنَّمَا أَدْعوو رَبِّی( الجن( )18 /حذف كامل كـارگزار اجتمـاعی «أنـتَ» اسـت
كه به پیامبر(ص) برمیگردد).
( هو) عَالِمو الْغَیْبِ فَلَا یوظْهِرُ عَلَى غَیْبِهِ أَحَدیا( الجن( )11 /حذف كامـل كـارگزار
«هو» كه به «اهلل» برمیگردد).
در كمرنگسازی« ،با وجود حذف كارگزار از گفتمان ،اثـری از او در مـتن بـر جـای
است ،به طوری كه میتوان به صورت تلویحی به حضـور او پـی بـرد» ( Van Leeuwen,
 .)2008: 33به این اثر در بالغت سنتی ،قرینة لفظی میگویند .در سورة جن از ایـن شـیوه
 63بار استفاده شدهاست .آیات زیر گواه حذف كارگزار اجتماعی از نوع كمرنگسـازی
است:
 فَمَن یوؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا یَخَافو بَخْسیا وَلَا رَهَقَا( الجن( )68 /كارگزار دو فعل «یـؤمن»
و «یخاف» ،ضمیر «هو» مستتر است كه به اسم موصول «مَن» بازمیگردد).
 قُلْ إِنِّی لَا أَمْلِکو لَکُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدیا( الجن( )16 /كارگزار فعل «أملک» ،ضـمیر
«أنا» مستتر است كه به اسم «إنّ» برمیگردد).
 إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسوول فَإِنَّهو یَسْلُکو مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِـهِ رَصَـدیا( الجـن/
( )17كارگزار فعل «ارتضی» و «یسلک» ،ضمیر مستتر «هو» است كه به اسم موصول «مَـن»
برمیگردد).
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3ـ .2اظهار ()Inclusion
سازوكار گفتمانی یک رویداد ارتباطی ،شامل فرایندهای مختلف سـاخت مـتن اسـت.
این امر به تحلیل گفتمانی متن منجر میشود ،نه تحلیل صرفاً متنی آن .تحلیل متون بر پایـة
نظام جامعهشناختیـ معنایی زمـانی ر مـیدهـد كـه «متـون در شـرایط اجتمـاعیِ تولیـد و
مصرف قرار میگیرند و به آن مربوط میشـوند» ( .)Richardson. 2007: 41لـذا بررسـی
شیوههای بازنمایی و اوهار كارگزاران اجتماعی متن مـیتوانـد ابـزار شـناخت ایـن فراینـد
باشد .لیوون اوهار كارگزار اجتماعی را چنین مطرح میكند« :هرگـاه كـارگزار اجتمـاعی
بهوضوح در گفتمان حضور داشته باشد ،پدیـدة اوهـار ر دادهاسـت» ( Van Leeuwen,
 )2008: 32و آن را در سه شیوة تعیین نقش ،تعیین نوع اشاره و تعیین ماهیت تقسـیمبنـدی
میكند.

3ـ2ـ .1تعیین نقش ()Role allocation
لیوون معتقد است «نقشهایی كـه در تصویرسـازی بـه كـارگزار داده مـیشـود ،بـرای
تعیین كارگزار ( )Agentو یا پذیرندة عمل ( )Patientاست» ( .)Ibid: 34وی از این دو به
تعیین نقش یاد میكند .تعیین نقش به دو صورت فعالسازی ( )Activationو منفعلسازی
( )Passivationصورت میگیرد .در فعالسـازی« ،كـارگزار اجتمـاعی بـه عنـوان نیرویـی
فعــال ،پویــا و اثرگــذار معرفــی مــیشــود» (همــان) كــه در حقیقــت ،انجــامدهنــدة همــة
كنشهاست .این پدیده  86بار در سورة جن بهكار رفتهاست .به آیات زیر بنگرید:
 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نعجِزَ اللَّهَ فِی الْأَرْضِ( الجن( )61 /ضمیر بارز «نا» كه بـه جنیـان
اشاره دارد ،به عنوان كارگزار اجتماعی است كه نقشی فعال در كـنشهـای گمـان كـردن
(وَنَنَّا) و به ستوه آوردن (نعجزَ) دارد).
 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعووا مَعَ اللَّهِ أَحَدیا( الجن( )63 /كارگزاران فعالی كه بـه
آنها دستور داده شده كه شریکی برای خدا قائل نشوند ،ضمیر بارز «واو» است كه به همة
انسانها بازمیگردد).
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 وَأَنَّهو لَمَّا قَامَ عَبْدو اللَّهِ یَدْعووهو کَادووا یَکُونُونَ عَلَیْهِ لِبَدیا( الجن( )66 /بندة خـدا بـه
عنوان كارگزار اجتماعی معرفی شدهاست كه نقشی فعال در دعوت به سوی حم دارد).
در منفعلسازی ،كارگزار اجتماعی به گونهای تصویرسازی میشود كه گـویی «عمـل
را به اجبار پذیرفتهاست و به آن تن میدهد» ( .)Van Leeuwen, 2008: 35منفعـلسـازی
به دو مقولة تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود؛ «در نوع نخست ،كـارگزار بـه
طور مستقیم به كاری گمـارده مـی شـود ،امـا در نـوع دوم ،كـارگزار بـه طـور غیرمسـتقیم
دریافتكنندة نتیجة عمـل اسـت» (همـان) .تأثیرپـذیری مسـتقیم در سـورة جـن 63 ،بـار و
تأثیرپذیری غیرمستقیم 66 ،بار اتفاق افتادهاست .به آیات زیر دقت كنید:
 یَهْدِی إِلَى الرشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نشْرََِ بِرَبِّنَا أَحَدیا( الجن( )1 /هـو در «بـه» و ربّ
در «بربّنا» به عنوان دو كارگزاری هسـتند كـه بـهطـور غیرمسـتقیم (حـروف جـر) در نظـام
گفتمانی حضور یافتند و واژة «أحداً» به عنوان كارگزاری ایفای نقش میكند كـه مسـتقیماً
در گفتمان حضور یافتهاست).
 وَأَنَّهو تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَ ً وَلَـا وَلَـدیا( الجـن( )8 /كـارگزار اجتمـاعی
همسر و فرزند به طور مستقیم از ساحت قدسی نفی شدهاست).
 وَأَنَّهو کَانَ رِجَال مِّنَ الْإِنسِ یَعووذُونَ بِرِجَال مِّنَ الْجِنِّ( الجـن( )1 /تأثیرپـذیری
غیرمستقیم).

3ـ2ـ .2تعیین نوع اشاره ()Reference allocation
در تعریف گفتمان آمدهاست كه گفتمان «روشهای خاصـی اسـت در سـخنوری كـه
تولیدكننده و بازتابدهندة طرز فکری خـاص اسـت» ( .)Johnstone, 2008: 2در تحلیـل
گفتمــان ،شــناخت ایــن روشهــا و طــرز فکرهــا حــائز اهمیــت اســت .لیــوون در الگــوی
گفتمانمدار خود از روشهای گفتمانی به تعیین نوع اشـاره یـاد مـیكنـد« :نـوع اشـاره بـا
بازنمایی كارگزار اجتماعی یا در مقام انسان و با كمک مـواردی كـه مشخصـة انسـانی (=
تشخص بخشی) دارند و یا در مقام غیرانسان و با كمک مـواردی كـه مشخصـة غیرانسـانی
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دارند (= تشخصزدایی) ،محقم مـیشـود» ( .)Van Leeuwen, 2008: 36در زیـر بـه هـر
یک از این مقولهها و زیرمجموعههای مرتبط به آن اشاره میشود.

3ـ2ـ2ـ .1تشخصبخشی ()Personification
نحوة تشخصبخشی كارگزاران اجتماعی در گفتمـان مـیتوانـد تـأثیر مهمـی بـر طـرز
نگرش به آنها داشته باشد .هر كارگزار اجتماعی به طـور همزمـان خصوصـیاتی دارد كـه
میتواند مخاطب را برای شناخت دقیم وی یاری رساند .یادآوری میشود كه «شـیوههـای
تشخصبخشی كارگزار اجتماعی نهتنها مشخصكنندة گروهی اسـت كـه كـارگزار عضـو
آن است ،بلکه رابطة بـین فـرد نـامگذرانـده و نـامگـذاریشـده را نیـز مشـخص مـیكنـد»
( .)Richardson. 2007: 49تشـــخصبخشـــی بـــه دو زیرشـــاخة نامشـــخصســـازی
( )Indeterminationو مشــخصســازی ( )Determinationتقســیم مــیشــود و «چنانچــه
هویــت كــارگزاران اجتمــاعی كــه در قالــب مشخصــههــای انســانی بازنمــایی شــدهانــد
(تشخصبخشی) مشخص نگردد و بـه صـورت افـرادی ناشـناس معرفـی گردنـد ،از شـیوة
نامشـخصسـازی اسـتفاده شـدهاسـت» ( .)Van Leeuwen, 2008: 37در ایـن شـیوه ،از
واژگان مبهمی مانند «كلٌّ»« ،بعـضٌ»« ،مَـن»« ،نفـرْ»« ،قـومٌ»« ،جماعةةٌ»« ،طائفةةٌ»« ،عـددٌ» و
«فالنْ» استفاده میشود .در سورة جن 68 ،بار از این شیوه اسـتفاده شـدهاسـت .آیـات زیـر
نمونهای از كاركرد این شیوه است:
 قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهو اسْتَمَعَ نَفَر مِّـنَ الْجِـنِّ( الجـن( )6 /هویـت جنیـان مشـخص
نشدهاست).
  فَمَن یَسْتَمِعِ الْآنَ یَجِدْ لَهو شِهَابیا رَّصَدیا( الجن( )6 /هویت كـارگزاری از جنیـان
كه در آسمان به گوش مینشست ،نامعلوم است و بـه همـین سـبب ،از ضـمیر مـبهم «مَـن»
استفاده شدهاست).
 وَمَن یوعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ یَسْلُکْهو عَذَابیا صَـعَدیا( الجـن( )67 /نامشـخصسـازی بـا
«مَن» موصولة مبهم).
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از سوی دیگر« ،اگر هویت كارگزاران اجتمـاعی كـه در قالـب مشخصـههـای انسـانی
بازنمایی شدهاند ،به شیوهای بارز بیان گردد ،از شیوة مشـخصسـازی اسـتفاده شـدهاسـت»
( .)Van Leeuwen, 2008: 37این شیوه نقش مهمی در متن ایفا میكند؛ چراكه عالوه بر
نسبت دادن معنا و ارزشهای اجتماعی خاص به كارگزار اجتماعی ،نـوعی انسـجام بـین او
بــا دیگــر كــارگزاران اجتمــاعی توصــیفشــده در مــتن نیــز بــه وجــود مــیآورد .لیــوون
مشخصسازی را به چهار نوع «پیوند»« ،تفکیک»« ،نامدهیـ طبقهبندی» و «موردی» تقسـیم
می كند .در فرایند پیوند (« ،)Associationكارگزاران اجتماعیِ تشخّصدار ممکـن اسـت
به شکل گروههایی نمایانده شوند كه دربارة فعـالیتی نقطـهنظـر واحـدی دارنـد و یـا عمـل
واحدی را انجام میدهند» ( .)Ibidاین شیوه كه  69بـار در سـورة جـن بـهكـار رفتـهاسـت،
بیشتر با حروف عطف بازنمایی شدهاست .به آیات زیر دقت كنید:
 وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مولِئَتْ حَرَسیا شَـدِیدیا وَشُـهوبیا( الجـن( )3 /نگهبانـان و
شهابسنگها به عنوان كارگزاران اجتماعی كه در آسـمان حضـور دارنـد ،بـه هـم پیونـد
خوردهاند).
 إِلَّا بَلَاغَا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسوولَهو فَإِنَّ لَهو نَارَ جَهَـنَّمَ( الجـن)18 /
(نقش پیامبر(ص) به عنـوان كـارگزار بـا دو كـنش مبلّـغ و مُرسـل ،و نیـز نقـش كـارگزاران
دوزخی با عصیان از خدا و فرستادهاش پیوند خوردهاست).
در فرایند تفکیک (« ،)Differentiationبهصراحت یک فرد یا گروه اجتماعی از افراد
و گـروههـای مشـابه تفکیـک مـی شـود و بـه عبـارتی ،گـروه خـودی و غیرخـودی شـکل
میگیرد» ( .)Van Leeuwen, 2008: 37این شیوه كه با عباراتی همچـون «قبـالَ»« ،ضـدَّ»،
«بل»« ،إالّ»« ،لکن»« ،أمّا» و ...صورت میپذیرد ،در سورة جن  8بار تکرار شدهاست .آیات
زیر نمونهای از این كاربست گفتمانمدار است:
 إِلَّا بَلَاغَا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ( الجـن( )91 /در ایـن گفتمـان ،بـه واسـطة واژة «إالّ»،
وویفة پیامبر از امور مختلف ،به تبلیغ و رسالت تفکیکسازی شدهاست).
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 قُلْ إِنْ أَدْرِی أَقَرِیبٌ مَّا تُوعَدوونَ أَمْ یَجْعَلُ لَهو رَبِّـی أَمَـدیا( الجـن( )19 /دو امـرِ
نزدیکی یا دوری وعدههای خداوند با واژة «أَم» تفکیک شدهاست).
در فراینــد نــامدهــی و طبقــهبنــدی ،اگــر «كــارگزار اجتمــاعی بــا توجــه بــه هویــت
منحصربهفردش بازنمایی شود ،شیوة نامدهی ( )Nominationبـهكـار رفتـهاسـت و اگـر بـا
توجه به هویت جمعی و نقشهایی كه در آن با دیگـر كـارگزاران سـهیم اسـت ،بازنمـایی
شود ،از شیوة طبقهبندی ( )Categorizationاستفاده شدهاست» ( Van Leeuwen, 2008:
 .)38نامدهی به دو زیرشاخة «نامگـذاری» و «عنـواندهـی» تقسـیم مـیشـود .در زیرشـاخة
نامگذاری ،اغلب نام خاص (= اسم علم) كارگزار ذكر میشود؛ مانند :اهلل ،موسی ،محمـد
و غیره .در زیرشاخة عنـواندهـی نیـز عنـوانهـا و القـاب كـارگزار بیـان مـیشـود؛ ماننـد:
ربّالســموات و رســولاهلل و . ...در ســورة جــن 66 ،بــار كــارگزاران اجتمــاعی در نــوع
نامگذاری و  3بار در نوع عنواندهی بهكار رفتهاست .به آیات زیر دقت كنید:
 فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نشْرََِ بِرَبِّنَا أَحَدیا( الجن( )1 /عنواندهی خدوند با واژة «ربّ»).
 وَأَنَّهو کَانَ یَقُولُ سَفِیهونَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا( الجن( )9 /نـامگـذاری خداونـد بـا واژة
خاص «اهلل»).
 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبیا( الجن( )69 /نامگذاری دوز با واژة خاص
«جهنم»).
 وَأَنَّهو لَمَّا قَامَ عَبْدو اللَّهِ یَدْعووهو( الجن( )66/نامدهی از نوع نیمهرسمی).
در فرایند طبقهبندی« ،به جای ذكـر هویـت فـردی ،كنشـگر اجتمـاعی در قالـب طبقـة
خاصــی كــه برخاســته از نقــشهــا و هویــت مشــتر اســت ،بازنمــایی مــیشــود» ( Van
 .)Leeuwen, 2008: 39لیوون این فرایند را به سـه شـاخة «نقـشدهـی»« ،هویـتدهـی» و
«ارزشدهــی» تقســیم مــیكنــد .در شــیوة نقــشدهــی (« ،)Functionalizationكــارگزار
اجتماعی بر اساس فعالیتی كه انجام میدهد ،بازنمایی میشود و نقش مـیگیـرد» (همـان)؛
نقشهایی همچون نبـی ،رسـول ،معلّـم ،مستشـار و . ...در هویـتدهـی (،)Identification
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«ذات و هویت كارگزار اجتماعی مطرح است ،نه نقش آن» ( .)Ibid: 40لـذا كـارگزار بـر
اســاس قومیــت ،جنســیت فرهنــگ و مــذهب و یــا روابــط خویشــاوندی و یــا بــر اســاس
خصوصیات جسمی بازنمایی میشود .در شیوة ارزشدهی ( )Appraismentنیز «كارگزار
اجتماعی از طریـم اصـطالحات تقـابلی كـه بـا ِر معنـایی مثبـت یـا منفـی دارنـد ،بازنمـایی
میشود» (همان)؛ اصطالحاتی همچون مسلمان ،مشر  ،كافر ،والم و باتقوا .آیات زیر از
سورة جن بیانگر انواع كاركردهای طبقهبندی كارگزار اجتماعی است:
 وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسوـولَهو فَـإِنَّ لَـهو نَـارَ جَهَـنَّمَ خَالِـدِینَ فِیهَـا أَبَـدیا( الجـن)18/
(طبقهبندی از نوع نقشدهی).
 قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهو اسْتَمَعَ نَفَر مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَـمِعْنَا قُرْآنَـا عَجَبیـا( الجـن)6/
(الجن :طبقه بنـدی كـارگزار اجتمـاعی از نـوع هویـتدهـی /عجبـا :طبقـهبنـدی كـارگزار
اجتماعی از نوع ارزشدهی).
كارگزار اجتماعی در آنِ واحد می تواند یک یا چند نقش اجتمـاعی داشـته باشـد كـه
«اگر كارگزار تنها یک نقش اجتماعی داشت ،مشخصسازی از نوع تکموردی ( Single

 )caseاســت و اگــر بــیش از یــک نقــش اجتمــاعی ایفــا نمــود ،مشــخصســازی از نــوع
چندموردی ( )Differentiationاست» ( .)Van Leeuwen, 2008: 40در سورة جـن66 ،
بار از شیوة تکموردی استفاده شدهاست .آیات زیـر بیـانگر تـکمـوردی بـودن عملکـرد
كارگزار اجتماعی است:
 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبیا( الجن( )69/انسـان هـای منحـرف بـه عنـوان
كارگزار اجتماعی تنها نقش اجتماعی «هیزم دوز » را ایفا میكنند).
 لَنْ أَجِدَ مِن دوونِهِ مولْتَحَدیا( الجـن( )11/خداونـد بـه عنـوان كـارگزار اجتمـاعی
نقش پناهگاه بشریت را ایفا میكند).
نقشهای چندموردی كارگزار اجتماعی «یا در تضاد با یکدیگر است؛ مثـل «خـوب و
بــد» و «ســیاه و ســفید» كــه بــه آن چنــدموردی وارونگــی ()Inversion differentiation
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مــیگوینــد و یــا تخیلــی اســت كــه بــه آن چنــدموردی نمــادینشــدگی ( Symbolic

 )differentiationمیگویند و یا جدا از نقش اصلی ،نقش ضمنی و مجازی نیز دارد كه به
آن داللت ضمنی ( )Connotation differentiationمیگوینـد و یـا نقـش انتزاعـی دارد،
بدین گونه كه صفتی خاص از گروهی از كارگزاران گرفته میشود و آنگاه به هر یـک از
افراد آن گروه اطـالق مـیشـود كـه بـه آن چنـدموردی فشـردهشـدگی ( Compression

 )differentiationمیگویند» ( .)Van Leeuwen, 2008: 41در سورة جـن ،مجموعـاً 11
بار از شیوة چندموردی استفاده شدهاست .به آیات زیر بنگرید:
 وَأَنَّا لَا نَدْرِی أَشَرٌّ أُرِیدَ بِمَن فِی الْـأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِـمْ رَبُّهوـمْ رَشَـدیا( الجـن)68/
(كارگزار اجتماعی بین دو نقش شرارت و هدایت مورد سؤال واقع شدهاست :چندموردی
وارونگی).
 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نعجِزَ اللَّهَ فِی الْأَرْضِ وَلَـن نعْجِـزَهو هَرَبیـا( الجـن( )61 /نـاتوانی
جنیان در به ستوه آوردن خداوند ،نقشی است كه به طور ضمنی اشاره به قدرت بینهایـت
كارگزار اجتماعی (خداوند) دارد :چندموردی داللت ضمنی).
 وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهودَى آمَنَّا بِهِ فَمَن یوؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا یَخَافو بَخْسیا وَلَا رَهَقَا( الجن)68/
(ایمان آوردن و نهراسیدن از سـختیهـا دو نقـش كـارگزار اجتمـاعی اسـت :چنـدموردی
فشردگی).

3ـ2ـ2ـ .2تشخصزدایی ()Impersonification
پیش از این گفته شد كه تعیین نوع اشاره به دو شاخة تشخصبخشی و تشـخصزدایـی
تقسیم میشود و «هرگاه كارگزار اجتماعی با مشخصـههـای غیرانسـانی بازنمـایی شـود ،از
شیوة تشخیصزدایی استفاده شدهاسـت» ( .)Van Leeuwen, 2008: 36ایـن شـیوه بـه دو
مقولة انتزاعیكردن ( )Abstractionو عینی كردن ( )Objectivationتقسیم مـیشـود .در
انتزاعی كردن« ،صفت یا یک ویژگی كـارگزار جـایگزین او مـیشـود و كـارگزار بـدین
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شیوه بازنمایی میشود» ( .)Ibidدر سورة جن ،از این شیوه  66بـار اسـتفاده شـدهاسـت .بـه
آیات زیر بنگرید:
 وَأَنَّا مِنَّا الْموسْلِموونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ( الجن( )69 /به واسطة حرف جرّ «مان» كه بـه
معنـای انتــزاع اســت ،تعــدادی از كــارگزاران اجتمـاعیِ (= جنیــان) ،ماهیــت مســلمان و یــا
منحرف گرفتهاند).
 إِلَّا بَلَاغَا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ( ...الجن( )18 /از كـارگزار اجتمـاعیِ ،ویژگـی تبلیـغ
انتزاع شدهاست).
در عینیكردن« ،كارگزار اجتماعی بـه كمـک كـارگزار دیگـری بازنمـایی مـیشـود»
( .)Van Leeuwen, 2008: 36در صورتی كه «كارگزار اجتماعی داللت بر مکـان داشـته
باشد ،عینی كردن از نوع مکانمداری ( )Orbital Positionاست و اگر ابزار باشد ،از نوع
ابزارمداری ( ،)Orbital Toolاگر گفتـار و نوشـتارِ كـارگزار باشـد ،از نـوع گفتـهمـداری
( ،)Speech circuitو اگـر عینـی كـردن بـا اشـاره بـه بخشـی از بـدن كـارگزار اجتمـاعی
صورت پذیرد ،از نوع انداممداری ( )Fitness circuitاست» (همان) .در سورة جن ،از این
شیوه  1بار استفاده شدهاست:
 وَأَنَّا کُنَّا نَقْعودو مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّـمْعِ( الجـن( )6/ویژگـی شـنیدن (السَّـمع) بـه جـای
اینکه به انسان نسبت داده شود ،به مکان (مَقاعد) نسبت داده شدهاست :مکانمداری).
 وَأَنَّــا لَمَسْـنَا السَّـمَاء( الجــن( )3/آســمان بــه عنــوان كــارگزاری در نظــر گرفتــه
شدهاست كه میتواند لمس شود :ابزارمداری).

3ـ2ـ .3تعیین ماهیت ()Type allocation
پیش از این اشاره شد كه پدیدة اوهار به سه نوع «تعیـین نقـش»« ،تعیـین نـوع اشـاره» و
«تعیین ماهیت» تقسیم میشود .تعیین ماهیت در صورتی است كـه «كـارگزار اجتمـاعی بـه
صورت عام (جنس) یا خاص (نوع) بازنمایی شـود» ( .)Van Leeuwen, 2008: 37تعیـین
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ماهیــــت بــــه دو شــــاخة «جــــنس ارجــــاعی» ( )Genericisationو «نــــوع ارجــــاعی»
( )Specificationتقسیم میشود .جنس ارجاعی در صورتی است كه «كارگزار اجتمـاعی
بر امری عام» (همان) ،همچون انسان ،حیوان ،شر ،خیر ،بشـر ،خلـم و غیـره داللـت داشـته
باشد .برای تعیین ماهیت كـارگزاران اجتمـاعی سـورة جـن ،از ایـن شـیوه  83بـار اسـتفاده
شدهاست .آیات زیر نمونهای از كاربست جنس ارجاعی است:
 وَأَلَّوِ اسْتَقَامووا عَلَى الطَّیِعقَ ِ لَأَسْقَیْنَاهوم مَّاء غَدَقَا( الجـن( )61/راه و روش ،اشـاره
به ماهیت كارگزار اجتماعی دارد).
 قُلْ إِنِّی لَا أَمْلِکو لَکُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدیا( الجن( )16/ماهیـت كـارگزار اجتمـاعی بـا
جنسِ زیان و هدایت تعیین شدهاست).
نوع ارجاعی در صورتی است كه «كارگزار اجتمـاعی بـر امـری خـاص و یـا گروهـی
خاص داللـت كنـد» ()Van Leeuwen, 2008: 37؛ ماننـد :رسـولاهلل ،مدینةةالنبـی ،اهـل
مدین ،المسلمون ،المفلحون و غیره .لیوون برای نوع ارجـاعی دو زیرمقولـة فـرد ارجـاعی
( )Individualizationو گروه ارجاعی ( )Assimilationقائل است و «زمانی كه كارگزار
به صورت فرد نمایانده شود ،حالـت فـرد ارجـاعی اسـت و آنگـاه كـه بـه صـورت گـروه
بازنمایی شود ،گروه ارجاعی اسـت» (همـان) .بـرای تعیـین ماهیـت كـارگزاران اجتمـاعی
سورة جن ،از هر دو شیوة نوع ارجاعی  66بار استفاده شـدهاسـت .آیـات زیـر نمونـهای از
بازنمایی كارگزار اجتماعی در دو شکل فرد ارجاعی و گروه ارجاعی است:
 فَوَجَدْنَاهَا مولِئَتْ حَرَسیا شَدِیدیا وَشُهوبیا( الجن( )3/گروه ارجاعی).
 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحوونَ وَمِنَّا دوونَ ذَلِکَ( الجن( )66/گروه ارجاعی).
 عَالِمو الْغَیْبِ فَلَا یوظْهِرُ عَلَى غَیْبِهِ أَحَدیا( الجن( )11/فرد ارجاعی).
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جدول  :9بسامد مؤلفههای گفتمانمدار در سورة جن6
نوع
حذف

نوع

بسامد

حذف

19

کمرنگسازی

63

اوهار

آگاهانه

بسامد

نوع

بسامد

نوع

بسامد

19

حذفغیرآگاهانه

8

پنهانسازی

1

671

تعیین نقش

18

تعیین نوع
اشاره

18

تعیین ماهیت

96

فعالسازی

86

منفعلسازی

16

تأثیر مستقیم

63

تأویر
غیرمستقیم

66

تشخصبخشی

98

تشخصزدایی

68

نامشخصسازی

68

مشخصسازی

98

پیوندزدن

69

تفکیکكردن

8

نامگذاری

66

عنواندهی

3

طبقهبندی

9

نقشدهی

1

هویتدهی

1

ارزشدهی

6

تکموردی

66

چندموردی

11

وارونگی

9

نمادینشدگی

8

داللت ضمنی

1

فشردهشدگی

69

انتزاعی كردن

66

عینیکردن

1

مکانداری

6

ابزارمداری

6

گفتهمداری

8

انداممداری

8

83

نوع ارجاعی

66

فرد ارجاعی

1

گروه ارجاعی

6

6

مجموعة ارجاعی

8

جمع کل
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جنس
ارجاعی
كلی ارجاعی

نتیجهگیری
از مجموع آنچه دربارة نظام گفتمانی سورة جن گفته شد ،این نتای /حاصل شد:
 بررسی مؤلفههای گفتمان مدار در سورة جن بیانگر بسامد باالی كاربست كنشهـایگفتاری مرتبط به بافت اجتماعی است كه تأثیر زیادی در تأكید جملـههـا نسـبت بـه بافـت
اجتماعی دارد و اینگونه كارآیی تحلیل گفتمانمدار را در سورة جن میافزاید.
 هر یک از مؤلفههای گفتمانمدار با انگیزههای مختلف بالغی در آیـات سـورة جـنتبیین شد كه خداوند متعال آنها را برای تأكید بیشتر بـر معنـا بـهكـار بـردهاسـت .بـر ایـن
اساس ،باالترین بسامد گفتمانمدار این سوره ،متعلم به مؤلفة اوهار با بسامد  671نسبت بـه
مؤلفة پوشیدگی با بسامد  19است .در حذف آگاهانه ،گاهی كارگزاران اجتماعی به طـور
كامل از نظام گفتمانی حذف میشدند و گاهی به مدت اندكی برای كمرنگسازی از آن
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فاصــله مــیگرفتنــد .همچنــین ،شــگردهای بیــانی خــاص قــرآن كــریم بــا تجزیــه و تحلیــل
مؤلفههای گفتمان مدار ،میزان باالی بسامد مؤلفة اوهار را نشان میدهد كـه شـگرد خـاص
خالم متعال در ارائة كارگزاران اجتماعی در موقعیتها و شرایط مختلف است.
 میزان ارزیابی مؤلفههای جامعهشناختیـ معنـایی در ایـن سـوره چنـین مـینمایـد كـهمؤلفههـا توانسـتهانـد بـه صـورت برجسـتهای وـاهر شـوند تـا در هویـتدهـی و اشـاره بـه
كارگزاران اجتماعی موفم عمل نمایند .بیـان هـر یـک از كـارگزاران اجتمـاعی سـوره بـه
عنوان بازیگران اصلی متن ،در فهم بیشـتر كـنش گفتـاری و سـاختار معنـاییـ بالغـی مـتن
كمک میكند.

پینوشت
 .6با توجه به اینکه محور اصلی مؤلفههای گفتمانمدار ،پدیـدة حـذف و اوهـار اسـت
(ر .؛ جدول  )6و باتوجه به اینکه هر یک از این پدیدهها بـه شـاخههـا و زیرشـاخههـای
متعددی تقسیمبندی میشود و بسامد هر یک از آنها سرانجام در بسـامد حـذف و اوهـار
لحاظ شدهاست .لذا جمع كلّ مؤلفههای گفتمانمدار در سورة جن ،در حقیقـت ،مجمـوع
بسامد حذف و اوهار است.

منابع و مآخذ
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