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 (88/66/6867 ؛ تاریخ پذیرش:86/89/6867 )تاریخ دریافت:

 چکیده
 كه شود یم یبررس یمختلف یمنظرها از شود، یم اطالق «گفتن  سخن خاص وةیش» به كه «گفتمان»
 به یابیدست امکان متن، گوناگون سطوح یابیارز با گفتمان لیتحل در. ندیگو یم «گفتمان لیتحل» آن به

 ــ  یفکـر  یسـاختارها  بـا  زبـان  تعـامالت  و فـراهم،  ینوشتار ای یگفتار متون از میعم و دیجد یبرداشت
 چراكـه  ابد؛ی یقرآن مطالعات در یا ژهیو گاهیجا تواند یم لیتحل از شاخه نیا. شود یم كشف یاجتماع
. انجامـد  یمـ  اتیـ آ همـة  پـس  در پنهـان  یدئولوژیـ ا كشـف  بـه  قرآن، مدار گفتمان یها ساخت لیتحل

 1883) وونیل وَن یالگو به استناد با و یلیتحل ـ یفیتوص روش بر هیتک با است تالش در حاضر پژوهش
 را جن سورة یگفتمان نظام است، شده یزیر هیپا گفتمان یاجتماع كارگزاران تیاهم بر دیتأك با كه.( م

 یاجتمـاع  كـارگزاران  عنـوان  بـه  انیـ جن از یگروه داستان فشردة شرح لیدل به سوره نیا. دینما لیتحل
. بـود  خواهـد  ریپـذ  لیتحل وونیل وَن منظر از ن،یبنابرا. دارد یتوجه  ستةیشا یگفتار یها كنش گفتمان،
 سهیمقا در( 671 بسامد) اوهار بر یمبتن یگفتمان یها مؤلفه سوره، نیا در كه دارد آن از نشان ها یبررس
 کیـ  در خداوند كه معناست بدان نیا و دارد ییباال بسامد( 19 بسامد) یدگیپوش بر یمبتن یها مؤلفه با

)=  یاجتمـاع  كـارگزاران  كـه  ییهـا  زمـان  و هـا  مکـان  ها، گروه افراد، نام با را اطبمخ ،یسبک تیخالق
 .سازد یم آشنا دارند، فعال نقش آن در( انیجن

 ،قرآن کوریم  وون،یل وَن ،یاجتماع کارگزار مدار، گفتمان گفتمان، لیتحل واژگان کلیدی:

   .جن ةسور
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 مقدمه

پدید آمد و این امـر سـبب شـد روح و     ، انقالب عظیمی در جامعة انسانیقرآنبا نزول 
كردن فطرت انسـان، تزكیـه و    كامل»، قرآنها تلطیف یابد؛ زیرا هدف از نزول  روان انسان

هـدایت عـام،   »( و 666: 66ق.، ج 6911)عبده و رشیدرضـا،  « اصالح مفاسد اجتماع بشری
ین مهم كه ( است. شناخت و در  ا11: 1م.، ج 6633)زرقانی، « ها جامع و گستردة انسان

هـای مختلـف    گیـرد، بـر لـزوم مطالعـات قرآنـی در حـوزه       در دایرة معارف قرآنی قرار می
 نماید. تأكید دوچندان می

همتـا   های زبانی و بالغی بی كه ویژگی  منزلة اثری ادبی به قرآنچندی است كه مطالعة 
بـول طبـع   ( مقDiscourse analysisویـژه تحلیـل گفتمـان )    دارد، از منـاور گونـاگون، بـه   

گفتار، وع ، خطابـه و  »است. تحلیل گفتمان كه در بالغت سنتی به  پژوهان واقع شده قرآن
مطالعـة زبـان در ورای مرزهـای    »بـه  (، 7: 6833اسـت )ر. ؛ العمـوش،    ترجمه شده« مقال

پردازد و در این  ( میSlembrouck, 2001: 2« )جمله و مطالعة روابط متقابل زبان و جامعه
« دكنـ  شـناختی را تجزیـه و تحلیـل مـی     نشـانه  هـای  هپدید ون نوشتاری، گفتاری زبا»راستا، 

های مورد بررسی، در یک ك نش ارتباطی، شـامل   (. از این منظر، مؤلفه3م.: 1886)تالوی، 
ایـن   قـرآن باشـد. تحلیـل گفتمـان     و هوای گفتمان می فحوای سخن، هدف، ارتباط و حال 

ی دوگانـة مـابین آنچـه در مـتن آیـه هسـت و آنچـه        تضـادها »آورد كه  امکان را فراهم می
( بررسـی و در آن،  9: 6868)جرفی و عبادیـان،  « نیست، اما با موضوع آن آیه مرتبط است

 قـرآن توان در محور همنشینی برخـی از آیـات    تدقیم علمی شود. نمونة این كاركرد را می
و انتسـاب آن بـه   « فـران غ»در كنـار  « رحمـت »عنوان مثال، همنشـینی واژة   مشاهده كرد؛ به 
 فِیهَا یَعْرُجو وَمَا السَّمَاءِ مِنَ یَنزِلُ وَمَا مِنْهَا یَخْرُجو وَمَا الْأَرْضِ فِی یَلِ و مَا یَعْلَموخداوند در آیة 

این همنشینی با حکمت الهی انسـجام  »( بدان سبب است كه 1)السبأ/  الْغَفُورو الرَّحِیمو وَهووَ
چنین دیدی، گفتمـان قرآنـی    (. با 61م.: 6668)الحمصی، « ین شودیابد و رحمت با علم قر

گیر، پیـام و هـدف    رسان، پیام عناصر اصلی آن را پیام»شود كه  به رخدادی كالمی بدل می
نقش بارزی « هدف»، عنصر قرآن(. در تحلیل گفتمان 6م.: 6636)یقطین، « دهد تشکیل می



 919 و... آبادی یوسف عبدالباسط عرب /یآمار یبررس/ الجن سورة یزبان نظام یکاو گفتمان

 

در شـکل  »ای كـه   گونـه  گیر )انسـان( دارد، بـه   مرسان )خداوند( و پیا در ارتباط كالمیِ پیام
« نمایـد  گذارد و بسیاری از متغیرهای سبکی را تفسیر مـی  گفتار و شیوة ساخت آن تأثیر می

نیـز ارتبـاطی دوسـویه     قـرآن ـ شـناختی   (. این امر با اهـداف معرفتـی  617م.: 6668)مفتاح، 
 و سـعادت  شـناخت  ان،سـبح  خـدای  معرفت»شامل  قرآنترین اهداف  دارد؛ چه آنکه مهم

دور  شـقاوت  از و برسـانند  سعادت بـه را انسان است كه وسایلی به علم و اخروی، شقاوت
(. بنـابراین، از  988: 17، ج 6879و مکارم شـیرازی،   689: 9ق.، ج 6989)مجلسی، « سازند

دار فراتـر   توصیف كالم معنـی »تواند  می قرآنتر، هدف تحلیل گفتمان آیات  منظری كالن
 ( باشد.91: 6839زاده،  )آقاگل« جملهاز 

منظـور   برنـد، بـه    كار می شناسانی كه گفتمان را با این توسّع معنایی به از دیگر سو، زبان
مدار یک متن، به تنظیم و پیشـنهاد الگوهـایی پرداختنـد كـه از آن      های گفتمان تعیین مؤلفه

( اشاره نمـود. الگـوی وَن   enVan Leeuwمدار وَن لیوون ) توان به الگوی گفتمان میان می 
اسـت؛   قـرآن كـریم  هـای   لیوون، رویکردی مناسب برای تحلیل گفتمان حـاكم بـر سـوره   

مملـوّ از  »كـه   قـرآن شناختی ـ معنایی بـا گفتمـان     های جامعه تأكید بر مؤلفهدلیل   بهچراكه 
، (18ق.:  6961)راغـب اصـفهانی،   « واژگانی است كه نیاز به تحلیـل و بررسـی دقیـم دارد   

هایی چـون حـذف، اوهـار،     توجهی دارد. لیوون الگوی خود را بر پایة مؤلفه تناسب شایستة
زدایـی و غیـره بنـا نهـاد. در ایـن الگـو،        بخشی، تشـخص  سازی، تشخص سازی، منفعل فعال

شـوند كـه در یـک گفتمـان      معرفی مـی   عنوان كارگزاران اجتماعی ای از افراد به  مجموعه
 مشاركت دارند.

ـ تحلیلـی و بـا هـدف كشـف      با تکیه بر روش توصـیفی ضر در تالش است پژوهش حا
م.، ج 6678)طباطبائی، « است نوعی در راستای اثبات حم آمده به »كه  قرآنروابط فرامتنی 

میزان صـراحت و پوشـیدگی نظـام زبـانی سـورة مباركـة جـن بنـردازد. علـت          (، به 611: 7
طـوری كـه     فردی دارد، بـه  انی منحصربهانتخاب سورة جن این است كه این سوره بافت زب

هـای   یافتـه در حـوزه   از تمام رخـدادهای كنشـی صـورت    ص()در گفتگوهای جنیان با پیامبر
است. همچنین، خداوند در این سـوره بـا    ـ زبانی استفاده شده شناختی یک اجتماع فرهنگی

 ص()رسـالت پیـامبر  سـاختن    های زبانی، كالمی و معنایی به نهادینه كارگیری تمام ورفیت به
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توان ادعا كرد كـه الگـوی وَن    است. بر اساس این توضیحات، می در اندیشة عموم پرداخته
باشـد. در ایـن پـژوهش، بـا انطبـاق       پـذیر مـی   شناختی سورة جن انطباق لیوون با تحلیل زبان

 شود: های زیر پاسخ داده می نظریة وَن لیوون بر سورة جن، به پرسش

 مدار در سورة مباركة جن تا چه حد است؟ یل گفتمانـ میزان كارآیی تحل6

ای بـر كـارگزاران اجتمـاعی اعمـال      مدار با چه انگیـزه  های گفتمان ـ هر یک از مؤلفه1
 اند؟ شده

صورت برجسـته اوهـار شـوند تـا بـر مخاطـب        اند به  ها توانسته ـ تا چه میزان این مؤلفه8
 تأثیرگذار باشند؟

 . پیشینة پژوهش1

اسـت   هایی در متون مختلف ادبی و سیاسی انجام شـده  یل گفتمان، تحقیمدر حوزة تحل
است. در زیر به برخی از  پرداخته قرآنهای  های متعددی به تحلیل گفتمان سوره و پژوهش
 شود: ها اشاره می این پژوهش

، بـا بررسـی رویکـرد    شناسـی رایـ/ و انتقـادی    گفتمـان ( در كتاب 6838ـ یارمحمدی )
هـای   های مختلف آن، آن را روشی مناسـب در تحلیـل گفتمـان    و شاخصگفتمان انتقادی 

گفتمـان قـرآن:   ( در كتـاب  6833است. خلـود العمـوش )   نوشتاری و گفتاری معرفی كرده
كـاوی در   گفتمـان  با اختصاصی كردن حـوزة  شناختی پیوند متن و بافت قرآن بررسی زبان

ی گفتمـانی تناسـب زیـادی دارد، بـه     ها با تحلیل قرآن، بر این باور است كه متن قرآنمتن 
تـوان مخاطـب را در در  بهتـر مفـاهیم آیـات       مدار می های گفتمان طوری كه با شاخصه 

 قرآنی یاری كرد.

هـای بازنمـایی كـارگزاران اجتمـاعی      شیوه»( در مقالة 6833نژاد و صحراگرد ) ـ پهلوان
كـاوی و   لفیـم گفتمـان  ، بـا ت «شناسـی انتقـادی   در نشریات دورة مشـروطه از منظـر گفتمـان   

ـ  شـناختی  هـای جامعـه   شناسی معتقد هستند كـه بیشـتر متـون دورة مشـروطه از مؤلفـه      جامعه
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ها به ترتیـب   اند و شیوة غالب در بازنمایی كارگزاران اجتماعی در آن معنایی استفاده كرده
 سازی است. زدایی، حذف و منفعل سازی، تشخص بخشی، فعال در قالب تشخص

تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء »( در مقالة 6866مدی )ـ سیدی و حا
انـد، چنـین برداشـت     با تحلیل بافت زبانی آیاتی كه به توصیف قیامت پرداختـه « قرآنآخر 

نمودند كه این نوع گفتمان بیشتر در راستای هشدار، بیداری غافالن و حتمـی بـودن وقـوع    
 قیامت است.

تحلیل فرایندهای گفتمانی در سورة قارعه با تکیـه  »در مقالة  (6861ـ پاكتچی و رهنما )
پس از بررسی سـورة قارعـه بـر اسـاس تحلیـل فراینـدهای گفتمـانی        « شناسی تنشی بر نشانه

چنین نتیجه گرفتند كه فرایندهای گفتمانی سورة قارعه در كلیت آن، مطابم ساختار تنشـی  
 است. نزولی و در جهت گ سست گفتمانی پیش رفته

شناسـی   بررسـی سـورة عـبس از دیـدگاه سـبک     »( در مقالة 6868ـ جرفی و محمدیان )
عنـوان یکـی از الگوهـای تحلیـل      با مطالعة نظریة گفتمانی فوكـو بـه   « گفتمانی میشل فوكو

تـوان   گفتمان، به این نتیجه رسیدند كه با كاربست این نظریـه در تحلیـل سـورة عـبس مـی     
هـای كالمـی،    ل شدن این سـوره و تـأثیر آن بـر كـنش    نسبت به عوامل مؤثر محیطی در ناز

 آیات را بهتر جویا شد. كار رفته در پیوستار دستوری و معنایی به

ـ مکانی بر تحلیـل كـنش گفتـار؛     تأثیر بافت زبانی»( در مقالة 6868ـ حسینی و رادمرد )
ر ایـن  بـ « قـرآن كـریم  های مکّی و مدنی  های گفتاری در سوره مقایسة فراوانی انواع كنش
، بیان معـارف الهـی و   قرآنهای مکی و مدنی  های گفتاری سوره باورند كه با تحلیل كنش

تـری از آیـات را بـه خـود      های مکی، حجم بـیش  اسالمی در قالب كنش اوهاری در سوره
 است. اختصاص داده

ــدی )  ــریف و یارمحمـ ــ شـ ــة 6868ــ ــر   »( در مقالـ ــام از منظـ ــات خیـ ــی رباعیـ بررسـ
بـه  « مـدار  ـ معنایی گفتمـان  شناختی های جامعه گیری از مؤلفه ی با بهرهشناختی انتقاد گفتمان

مدار موجود در رباعیـات خیـام، اوهـار بـا      های گفتمان این نتیجه رسیدند كه در میان مؤلفه
 قرینة فحوایی در مقایسه با اوهار با قرینة لفظی فراوانی معناداری دارد.
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و خضر از  )ع(دبی زبانی داستان قرآنی موسیتحلیل ا»( در مقالة 6868مقدم ) ـ داوودی 
های گفتمانی در نمـایش   توان از تحلیل نظام كند كه می اذعان می« های گفتمانی منظر نظام

 پردازش ساختار ماهرانة حکایات قرآنی استفاده كرد.

ــدم )  ـــ داوودی ـ معناشناســی گفتمــان در قصــة    تحلیــل نشــانه »( در مقالــة 6868مق
ـ معناشناسـی، بـه توصـیف و تبیـین انـواع       یل داستان یوسف از منظر نشانه، با تحل«)ع(یوسف
 است. های گفتمانی در این داستان پرداخته نظام

رسد كه پژوهش حاضر نخستین  با این توضیحات و با توجه به پیشینة مذكور به نظر می
ـ  شـناختی  هـای جامعـه   با تأكیـد بـر مؤلفـه    قرآنمدار آیات  اثری است كه به تحلیل گفتمان

پردازد كه عالوه بر جنبة نوآوری تحقیم، نقش بسزایی در روشـنگری مخاطـب    معنایی می
كنـد و نیـز وی را نسـبت بـه اهمیـت       پیرامون نحوة ارائة مفاهیم گونـاگون قرآنـی ایفـا مـی    

 سازد. آگاه می قرآن كریمكاربرد زبان در شیوة بیان این مفاهیم و كشف روابط زبانی 

 . چارچوب نظری2

دهـد تـا بیشـتر و بهتـر      تحلیل آثـار مکتـوب و شـفاهی بـه مخاطـب ایـن امکـان را مـی        
: 6877های زیرین زبـان ادبـی آن را دریابـد )ر. ؛ آشـوری،      های ادبی و الیه كاری پنهان
هـای قرآنـی، بـرای     (. الزمة تحقم این مهم، در  درست واژگان است. در پـژوهش 168

شود؛ چراكـه   روساخت و زیرساخت ارزیابی می در  بیشتر آیات، واژگان آن در دو فرم
باشد و به گنجینة معارف قرآنی نائل  داشته درنظر را آن است الزم مفسر بر آغاز در آنچه»

(. 187م.: 6669و الخــولی،   868: 1م.، ج 6661الزركشــی،  ) «اســت  شناســی  واژه شــود، 
كـه بـه قواعـد مطـرح در      كنند. مفسـرانی  شناسان از این امر به تحلیل گفتمان تعبیر می زبان
انـد و در   نیـز غافـل نمانـده    قـرآن اند، از تحلیـل گفتمـان    و تفسیر آن توجه كرده قرآنفهم 

از آنجـا كـه   (. 79: 6871و جلیلـی،   76: 6831انـد )ر. ؛ العـوا،    تفسیر بـدان تکیـه كـرده   
د كنند و هر یک بنا به حـوزة فعالیـت خـو    گرانِ گفتمان بر موضوع واحدی كار نمی تحلیل

هـای   ها كاربست اجتماعی زبان و فـرارفتن از صـورت   پذیرند، همة آن تعریفی از آن را می
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شـکلی  »( گفتمـان را  an DijkVون دایک )اند.  شناختی را وجهة همت خود قرار داده زبان
تر، زبان گفتاری یا شـیوة سـخن    از كاربرد زبان، مثالً در یک سخنرانی یا حتی به طور كلی

داند و بر این باور اسـت كـه نقـش گفتمـان تنهـا بیـان        ( می3ـ7: 6838ی، )میرفخرای« گفتن
 ,Van Dijk« )هـا نقـش اساسـی دارد    در بازتولید ایـدئولوژی »ایدئولوژی نیست و گفتمان 

(، تحلیل گفتمان روشی اسـت كـه   Norman Fairclough. در باور فركالف )(22 :1998
شود و در نزاع بـا سـلطه بـه آن     گرفته می كار برای بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی به»

شـناختی،   هـای زبـان   (؛ چراكه از نظر وی، پدیدهFairclough, 2002: 70« )شود استناد می
كسانی كه در شرایط زمـانی و مکـانی خـاص از زبـان     »اجتماعی هستند؛ بدین صورت كه 

اكم بـر جامعـه   تأثیر قراردادهـای اجتمـاعی حـ     كنند، در حقیقت، زبان را تحت استفاده می
ـ  هـای زبـانی   انـواع تحلیـل  تـوان   ها، مـی  (. با این تعریفIbid, 2002: 23« )اند كار گرفته به

 گفتمانی را به سه دستة زیر تقسیم كرد:

تر از جمله، فارج از بافـت و   واحدهای بزرگ»كه در آن، « یل گفتمان ساختگراتحل» ـ6
 (.Wodak, 2001: 5« )گیرد قرار میـ مکانی و بیرونی متن، مورد توجه  شرایط زمانی

كـار   كـه زبـان در آن بـه     ـ مکانی كه در آن، شرایط زمانی« گرا یل گفتمان نقشتحل» ـ1
 (.7شود )ر. ؛ همان:  است، وارد تحلیل گفتمان می رفته

مثابـة شـرایط    بر نقش قـدرت و ایـدئولوژی بـه    »كه در آن « یل گفتمان انتقادیتحل» ـ8
 (.6)همان: « شود یل گفتمانی تأكید میفرامتنی مؤثر بر تحل

در آن، » را دارد؛ چراكـه  شناختی گفتمان بیشترین وجه جامعهنوع سوم تحلیل گفتمان، 
« گـردد  برجسـته مـی   مـتن و گفتگـو   ةبازتولیـد قـدرت اجتمـاعی و سیاسـی بـه وسـیل       ةنحو

 (.18م.: 1881)شرشار، 

ات جدیـد گفتمـان انتقـادی    .( از جملـه نظریـ  م 1883وَن لیـوون ) مـدار   گفتمانالگوی 
تـأثیر گفتمـان را در   اسـت   شناسـان توانسـته   است كه با بسط و تلفیم نظریات دیگـر جامعـه  

هایی از  توان رگه ساخت، تبدیل صورت و حف  قدرت اجتماعی و جامعه اثبات نماید. می
ی از را از این منظر و تلفیم آن با مسئلة قدرت در تفاسیر برخـ  قرآنتحلیل گفتمان واژگان 
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مشاهده كـرد )ر. ؛ الزمخشـری،   « وجه»و همنشینی آن با واژة « رَبّ»مفسران دربارة واژة 
: 6ق.، ج 6969و فـــیض كاشـــانی،  687: 69ق.، ج 6969؛ اآللوســـی، 991: 9ق.، ج 6987
شناسـی بـه عـالم اجتمـاع كشـاند و       تحلیل گفتمان انتقـادی را از حـوزة زبـان   لیوون (. 631

و  ( را مال  تحلیل خود قـرار داد Socio-semanticsـ معنایی ) شناختی های جامعه شاخص
شـناختی و نقـش    هـای زبـان   نبودن رابطة صددرصد مستقیم میـان شـاخص  »دلیل این امر را 

مطالعـة  »داند. همچنین، وی معتقد است كـه   ( می99: 6833نژاد و همکاران،  )پهلوان« ها آن
تا بررسـی   زاری نیرومند برای تحلیل متن استابـ معنایی گفتمان،  شناختی های جامعه مؤلفه
(. بـا ایـن فـرض، لیـوون     Van Leeuwen, , 2008: 4« )شـناختی صاـرف   هـای زبـان   مؤلفـه 
كنـد. او مجمـوع افـرادی را كـه در یـک       ـ معنـایی را معرفـی مـی    شناختی های جامعه مؤلفه

كنـد. بـا    ی مـی ( معرفـ Social actorsرویداد حضور دارند، با عنوان كارگزاران اجتماعی )
نگاه به سورة جن و تطبیم آن بر نظریـة لیـوون، كـارگزاران اجتمـاعی سـوره شـامل تمـام        

 های مختلف این سوره مشاركت دارند. افرادی است كه در رویدادها و داستان

 های پژوهش مدار در داده های گفتمان تحلیل مؤلفه. 3

های اجتماعی  ی را تولید و پدیدههر گفتمان با تکیه بر مبانی بنیادین خود، روش متناسب
گفتمـان، زبـان ورای جملـه و عبـارت     »كنـد؛ زیـرا در حقیقـت،     را در قالب آن تحلیل مـی 

با توجـه بـه ایـن مسـئله، در ایـن قسـمت بـا        (. Jaworski & Coupland, 1999: 1« )است
اج و مدار ون لیوون از آن اسـتخر  های گفتمان بررسی و تحلیل نظام زبانی سورة جن، مؤلفه

. الگـوی لیـوون متشـکل از دو    شـود  یمـ ها نیز مشـخص   كارگیری هر یک از آن اهداف به
 بنـدی  ای تقسـیم  های جداگانه به زیرشاخه است كه هر یک« اوهار»و « حذف»شاخة اصلی 

 شود. می
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 (Elusion. حذف )1ـ3

كـه مفسـران در خـالل كتـب تفسـیری       قـرآن كـریم  از جمله ورایف زبانی موجود در 
هـا   است. ایـن ویژگـی در بسـیاری از زبـان    « حذف»اند، مؤلفة  متعددی بدان داشتهاشارات 

گـویی،   دلیل تمایل خـاص گویشـوران آن بـه خالصـه     در زبان عربی، به »مشهود است، اما 

پذیرد  هایی صورت می ، حذفقرآن كریم(. در 9م.: 6663، حمودة« )ای دارد جایگاه ویژه
همـین سـبب،     یابـد. بـه   گریز از یکنواختی شکل مـی  سازی پیامی خاص و كه برای برجسته

ــران  ــرآنمفس ــده    ق ــیم، گزی ــیم، تعظ ــذف را در تفخ ــای ح ــف،   كاركرده ــویی، تخفی گ
 618ــ 669: 8ق.، ج 6983اند )ر. ؛ الزركشـی،   گذاری، ابهام و غیره تعریف نموده فاصله
ن اجتمـاعی  تعـدادی از كـارگزارا  »ای است كه  گونه  (. مؤلفة حذف به66م.: 6669و عید، 

(. در بالغت سنتی، برای Van Leeuwen, 2008: 32« )شوند در طی گفتمان بازنمایی نمی
ای كـه بـر محـذوف داللـت كنـد، اسـاس        وجـود قرینـه  »ای وجود دارد و  هر حذفی قرینه

م.، 6669اثیـر،   )ابـن « مانـد  حذف است؛ زیرا در صورت مخفی بودن قرینه، معنا پوشیده می
( است و بسته به اهداف Purposelyگاه آگاهانه )»ذف حون لیوون،  (. در الگوی36: 1ج 

( است و بر فـرض آن اسـت   Innocentو منافع تولیدكنندگان متن دارد و گاه غیرآگاهانه )
 Van« )شناسد شده، آگاه است و او را می كه خواننده یا شنونده از هویت كارگزار حذف

Leeuwen, 2008: 32 د با اهداف نویسنده و برای ایجـاد تصـور   در پیون»(. حذف آگاهانه
( و 617: 6869مقـداری و جهـانگیری،    )سـادات « گیـرد  مورد نظر در مخاطب صورت مـی 

( Back grounding« )سـازی  رنـگ  كـم »( و Suppression« )سـازی  پنهان»خود به دو نوع 
 شود. تقسیم می

رو  ( روبـه Ibid: 33« )حذف كامل كارگزار اجتماعی و فعالیـت آن »سازی، با  در پنهان
ماند. در بالغت سنتی، این نـوع   ای كه هیچ اثری از آن در متن بر جای نمی گونه هستیم، به 

اگر محذوف مشخص نباشـد، باعـث ایجـاد خلـل در كـالم      »حذف نامقبول است؛ چراكه 
(. لذا باید بـرای  181.: م6339جعفر،  بن ةقدام« )شود برشمرده میشده كه جزو عیوب كالم 

كـارگزار   بـار  1نة حالیه )از خالل بافـت كالمـی( در نظـر گرفـت. در سـورة جـن،       آن قری



 9397 تابستان، 33 ، شمارة9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛          918

 

است. در ادامه، به برخی از ایـن آیـات    طور كامل از خالل گفتمان حذف شده اجتماعی به 
 شود: اشاره می

 ْالْجِنِّ مِّنَ نَفَر  اسْتَمَعَ أَنَّهو إِلَیَّ أُوحِیَ قُل  /آغـاز   ( )سورة جن با ایـن آیـه  6)الجن
 )ص(است و مرجع آن پیـامبر  مستتر است كه از كالم پنهان شده« أنتَ»، «ق ل»شود و فاعل  می

 است(. است كه به قرینة حالیه از كالم حذف شده

 ْرَبِّی أَدْعوو إِنَّمَا قُل  /اسـت  « أنـتَ »( )حذف كامل كـارگزار اجتمـاعی   18)الجن
 گردد(. برمی ص()یامبرپكه به 

 (هو )أَحَدیا غَیْبِهِ عَلَى یوظْهِرُ فَلَا الْغَیْبِ عَالِمو  /حذف كامـل كـارگزار   11)الجن( )
 گردد(. برمی« اهلل»كه به « هو»

با وجود حذف كارگزار از گفتمان، اثـری از او در مـتن بـر جـای     »سازی،  رنگ در كم
 ,Van Leeuwen« )توان به صورت تلویحی به حضـور او پـی بـرد    طوری كه می است، به 

گویند. در سورة جن از ایـن شـیوه    (. به این اثر در بالغت سنتی، قرینة لفظی می33 :2008
سـازی   رنگ است. آیات زیر گواه حذف كارگزار اجتماعی از نوع كم استفاده شده بار 63

 است:

 رَهَقَا وَلَا بَخْسیا یَخَافو فَلَا بِرَبِّهِ یوؤْمِن فَمَن  /ؤمنیـ »( )كارگزار دو فعل 68)الجن »
 گردد(. بازمی« مَن»مستتر است كه به اسم موصول « هو»، ضمیر «یخاف»و 

 ْرَشَدیا وَلَا ضَرًّا لَکُمْ أَمْلِکو لَا إِنِّی قُل  /ضـمیر  «أملک»( )كارگزار فعل 16)الجن ،
 گردد(. برمی« إنّ»مستتر است كه به اسم « أنا»

 رَصَـدیا  خَلْفِـهِ  وَمِنْ یَدَیْهِ بَیْنِ مِن سْلُکویَ فَإِنَّهو رَّسوول  مِن ارْتَضَى مَنِ إِلَّا   /الجـن(
« مَـن »است كه به اسم موصول « هو»، ضمیر مستتر «یسلک»و « ارتضی»( )كارگزار فعل 17

 گردد(. برمی
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 (Inclusion. اظهار )2ـ3

سازوكار گفتمانی یک رویداد ارتباطی، شامل فرایندهای مختلف سـاخت مـتن اسـت.    
متنی آن. تحلیل متون بر پایـة   صرفاًشود، نه تحلیل  یل گفتمانی متن منجر میاین امر به تحل
متـون در شـرایط اجتمـاعیِ تولیـد و     »دهـد كـه    ـ معنایی زمـانی ر  مـی   شناختی نظام جامعه

(. لـذا بررسـی   Richardson. 2007: 41« )شـوند  گیرند و به آن مربوط می مصرف قرار می
توانـد ابـزار شـناخت ایـن فراینـد       اران اجتماعی متن مـی های بازنمایی و اوهار كارگز شیوه

هرگـاه كـارگزار اجتمـاعی    »كند:  باشد. لیوون اوهار كارگزار اجتماعی را چنین مطرح می
 ,Van Leeuwen« )اسـت  وضوح در گفتمان حضور داشته باشد، پدیـدة اوهـار ر  داده   به

بنـدی   و تعیین ماهیت تقسـیم  ( و آن را در سه شیوة تعیین نقش، تعیین نوع اشاره32 :2008
 كند. می

 (Role allocation. تعیین نقش )1ـ2ـ3

شـود، بـرای    هایی كـه در تصویرسـازی بـه كـارگزار داده مـی      نقش»لیوون معتقد است 
(. وی از این دو به Ibid: 34« )( استPatient( و یا پذیرندة عمل )Agentتعیین كارگزار )
سازی  ( و منفعلActivationسازی ) دو صورت فعال كند. تعیین نقش به تعیین نقش یاد می

(Passivationصورت می ) كـارگزار اجتمـاعی بـه عنـوان نیرویـی      »سـازی،   گیرد. در فعال
ــی مــی  ــا و اثرگــذار معرف ــال، پوی ــة  )همــان( كــه در حقیقــت، انجــام « شــود فع ــدة هم دهن

 ر بنگرید:است. به آیات زی كار رفته در سورة جن به بار 86هاست. این پدیده  كنش

 َّالْأَرْضِ فِی اللَّهَ ن عجِزَ لَّن أَن نَّاظَنَ اوَأَن  /كه بـه جنیـان   « نا»ضمیر بارز ( )61)الجن
هـای گمـان كـردن     است كه نقشی فعال در كـنش   عنوان كارگزار اجتماعی اشاره دارد، به 
 ستوه آوردن )ن عجزَ( دارد(. )وَنَنَّا( و به 

 َّأَحَدیا اللَّهِ مَعَ واتَدْعو فَلَا لِلَّهِ الْمَسَاجِدَ وَأَن  /كارگزاران فعالی كه بـه  63)الجن( )
است كه به همة « واو»ها دستور داده شده كه شریکی برای خدا قائل نشوند، ضمیر بارز  آن

 گردد(. ها بازمی انسان
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 لِبَدیا یْهِعَلَ یَکُونُونَ کَادووا یَدْعووهو اللَّهِ عَبْدو قَامَ لَمَّا وَأَنَّهو  /بندة خـدا بـه   66)الجن( )
 سوی حم دارد(.  است كه نقشی فعال در دعوت به عنوان كارگزار اجتماعی معرفی شده 

عمـل  »شود كه گـویی   ای تصویرسازی می سازی، كارگزار اجتماعی به گونه در منفعل
سـازی   فعـل (. منVan Leeuwen, 2008: 35« )دهد است و به آن تن می را به اجبار پذیرفته

  در نوع نخست، كـارگزار بـه  »شود؛  به دو مقولة تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می
شـود، امـا در نـوع دوم، كـارگزار بـه طـور غیرمسـتقیم         طور مستقیم به كاری گمـارده مـی  

و  بـار  63)همـان(. تأثیرپـذیری مسـتقیم در سـورة جـن،      « كنندة نتیجة عمـل اسـت   دریافت
 است. به آیات زیر دقت كنید: اتفاق افتاده بار 66ستقیم، تأثیرپذیری غیرم

 أَحَدیا بِرَبِّنَا ن شْرََِ وَلَن بِهِ فَآمَنَّا الر شْدِ إِلَى یَهْدِی  /و ربّ « بـه »( )هـو در  1)الجن
)حـروف جـر( در نظـام     غیرمسـتقیم طـور   به عنوان دو كارگزاری هسـتند كـه بـه   « بربّنا»در 

 یماًمسـتق كند كـه   عنوان كارگزاری ایفای نقش می به « أحداً»و واژة  گفتمانی حضور یافتند
 است(. در گفتمان حضور یافته

 وَلَـدیا  وَلَـا  صَاحِبَ ً اتَّخَذَ مَا رَبِّنَا جَدُّ تَعَالَى وَأَنَّهو   /كـارگزار اجتمـاعی   8)الجـن( )
 است(. از ساحت قدسی نفی شده مستقیم طور همسر و فرزند به 

 َّالْجِنِّ مِّنَ رِجَال بِ یَعووذُونَ الْإِنسِ مِّنَ رِجَال  کَانَ هووَأَن   /تأثیرپـذیری  1)الجـن( )
 (.غیرمستقیم

 (Reference allocation. تعیین نوع اشاره )2ـ2ـ3

های خاصـی اسـت در سـخنوری كـه      روش»است كه گفتمان  در تعریف گفتمان آمده
(. در تحلیـل  Johnstone, 2008: 2« )اسـت دهندة طرز فکری خـاص   تولیدكننده و بازتاب

هــا و طــرز فکرهــا حــائز اهمیــت اســت. لیــوون در الگــوی    گفتمــان، شــناخت ایــن روش
نـوع اشـاره بـا    »كنـد:   های گفتمانی به تعیین نوع اشـاره یـاد مـی    مدار خود از روش گفتمان

ی )= بازنمایی كارگزار اجتماعی یا در مقام انسان و با كمک مـواردی كـه مشخصـة انسـان    
  بخشی( دارند و یا در مقام غیرانسان و با كمک مـواردی كـه مشخصـة غیرانسـانی     تشخص
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(. در زیـر بـه هـر    Van Leeuwen, 2008: 36« )شـود  زدایی(، محقم مـی  دارند )= تشخص
 شود. های مرتبط به آن اشاره می ها و زیرمجموعه یک از این مقوله

 (Personificationبخشی ) . تشخص1ـ2ـ2ـ3

توانـد تـأثیر مهمـی بـر طـرز       بخشی كارگزاران اجتماعی در گفتمـان مـی   تشخصنحوة 
طـور همزمـان خصوصـیاتی دارد كـه      ها داشته باشد. هر كارگزار اجتماعی به  نگرش به آن

هـای   شـیوه »شود كه  تواند مخاطب را برای شناخت دقیم وی یاری رساند. یادآوری می می
كنندة گروهی اسـت كـه كـارگزار عضـو      صتنها مشخ بخشی كارگزار اجتماعی نه تشخص

« كنـد  شـده را نیـز مشـخص مـی     گـذاری  گذرانـده و نـام   آن است، بلکه رابطة بـین فـرد نـام   
(Richardson. 2007: 49تشـــخص .)  ــخص ــاخة نامشـ ــه دو زیرشـ ــی بـ ــازی  بخشـ سـ
(Indeterminationو مشــخص ) ( ســازیDeterminationتقســیم مــی )  چنانچــه »شــود و

ــ  ــارگزاران اجتم ــت ك ــب مشخصــه   اعیهوی ــه در قال ــده  ك ــایی ش ــانی بازنم ــای انس ــد  ه ان
صـورت افـرادی ناشـناس معرفـی گردنـد، از شـیوة        بخشی( مشخص نگردد و بـه   )تشخص
(. در ایـن شـیوه، از   Van Leeuwen, 2008: 37« )اسـت  سـازی اسـتفاده شـده    نامشـخص 

و « عـددٌ »، «طائفةةٌ » ،«جماعةةٌ »، «قـومٌ »، «نفـرْ »، «مَـن »، «بعـضٌ »، «كلٌّ»واژگان مبهمی مانند 
اسـت. آیـات زیـر     از این شیوه اسـتفاده شـده   بار 68شود. در سورة جن،  استفاده می« فالنْ»

 ای از كاركرد این شیوه است: نمونه

 ْالْجِـنِّ  مِّـنَ  نَفَر  اسْتَمَعَ أَنَّهو إِلَیَّ أُوحِیَ قُل   /هویـت جنیـان مشـخص    6)الجـن( )
 است(. نشده

  َرَّصَدیا شِهَابیا لَهو یَجِدْ الْآنَ یَسْتَمِعِ مَنف  /هویت كـارگزاری از جنیـان   6)الجن( )
« مَـن »همـین سـبب، از ضـمیر مـبهم       نشست، نامعلوم است و بـه  گوش می  كه در آسمان به
 است(. استفاده شده

 َصَـعَدیا  عَذَابیا یَسْلُکْهو رَبِّهِ ذِکْرِ عَن یوعْرِضْ مَنو   /ی بـا  سـاز  ( )نامشـخص 67)الجـن
 موصولة مبهم(.« مَن»
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هـای انسـانی    كـه در قالـب مشخصـه     اگر هویت كارگزاران اجتمـاعی »از سوی دیگر، 
« اسـت  سـازی اسـتفاده شـده    ای بارز بیان گردد، از شیوة مشـخص  شیوه اند، به  بازنمایی شده

(Van Leeuwen, 2008: 37این شیوه نقش مهمی در متن ایفا می .)  كند؛ چراكه عالوه بر
های اجتماعی خاص به كارگزار اجتماعی، نـوعی انسـجام بـین او     دادن معنا و ارزش  بتنس

ــا دیگــر كــارگزاران اجتمــاعی توصــیف  ــه  ب ــز ب آورد. لیــوون  وجــود مــی  شــده در مــتن نی
تقسـیم  « موردی»و « بندی ـ طبقه دهی نام»، «تفکیک»، «پیوند»سازی را به چهار نوع  مشخص

دار ممکـن اسـت    كارگزاران اجتماعیِ تشخّص»(، Associationكند. در فرایند پیوند ) می
نظـر واحـدی دارنـد و یـا عمـل       هایی نمایانده شوند كه دربارة فعـالیتی نقطـه   به شکل گروه

اسـت،   كـار رفتـه   در سـورة جـن بـه    بـار  69(. این شیوه كه Ibid« )دهند واحدی را انجام می
 دقت كنید:است. به آیات زیر  بیشتر با حروف عطف بازنمایی شده

 شُـهوبیا وَ شَـدِیدیا  حَرَسیا مولِئَتْ فَوَجَدْنَاهَا السَّمَاء لَمَسْنَا وَأَنَّا   /نگهبانـان و  3)الجـن( )
كه در آسـمان حضـور دارنـد، بـه هـم پیونـد         ها به عنوان كارگزاران اجتماعی سنگ شهاب
 اند(. خورده

 جَهَـنَّمَ  نَارَ لَهو فَإِنَّ وَرَسوولَهو اللَّهَ یَعْصِ نوَمَ وَرِسَالَاتِهِ اللَّهِ مِّنَ بَلَاغَا إِلَّا   /( 18)الجـن
عنـوان كـارگزار بـا دو ك ـنش مبّلـغ و ُمرسـل، و نیـز نقـش كـارگزاران            به ص()یامبرپ)نقش 

 است(. اش پیوند خورده دوزخی با عصیان از خدا و فرستاده

گروه اجتماعی از افراد  صراحت یک فرد یا به»(، Differentiationدر فرایند تفکیک )
شـود و بـه عبـارتی، گـروه خـودی و غیرخـودی شـکل         هـای مشـابه تفکیـک مـی     و گـروه 

، «ضـدَّ »، «قبـالَ »(. این شیوه كه با عباراتی همچـون  Van Leeuwen, 2008: 37« )گیرد می
است. آیات  تکرار شده بار 8پذیرد، در سورة جن  و... صورت می« أمّا»، «لکن»، «إالّ»، «بل»
 مدار است: ای از این كاربست گفتمان یر نمونهز

 وَرِسَالَاتِهِ اللَّهِ مِّنَ بَلَاغَا إِلَّا   /إالّ»واسـطة واژة   ( )در ایـن گفتمـان، بـه    91)الجـن» ،
 است(. سازی شده وویفة پیامبر از امور مختلف، به تبلیغ و رسالت تفکیک
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 ْأَمَـدیا  رَبِّـی  لَهو یَجْعَلُ مْأَ تُوعَدوونَ مَّا أَقَرِیبٌ أَدْرِی إِنْ قُل   /دو امـرِ  19)الجـن( )
 است(. شده  تفکیک« أَم»های خداوند با واژة  نزدیکی یا دوری وعده

ــام ــد ن ــه در فراین ــی و طبق ــر  ده ــدی، اگ ــت   »بن ــه هوی ــه ب ــا توج ــاعی ب كــارگزار اجتم
گـر بـا   اسـت و ا  كـار رفتـه   ( بـه Nomination)دهی  امنفردش بازنمایی شود، شیوة  منحصربه

هایی كه در آن با دیگـر كـارگزاران سـهیم اسـت، بازنمـایی       توجه به هویت جمعی و نقش
 :Van Leeuwen, 2008« )است ( استفاده شدهCategorizationبندی ) شود، از شیوة طبقه

شـود. در زیرشـاخة    تقسـیم مـی  « دهـی  عنـوان »و « گـذاری  نام»به دو زیرشاخة  دهی امن(. 38
شود؛ مانند: اهلل، موسی، محمـد   خاص )= اسم علم( كارگزار ذكر میگذاری، اغلب نام  نام

شـود؛ ماننـد:    هـا و القـاب كـارگزار بیـان مـی      دهـی نیـز عنـوان    و غیره. در زیرشاخة عنـوان 
ــول  ربّ ــموات و رس ــن،   الس ــورة ج ــار 66اهلل و... . در س ــوع   ب ــاعی در ن ــارگزاران اجتم ك
 است. به آیات زیر دقت كنید: فتهكار ر دهی به در نوع عنوان بار 3گذاری و  نام

 أَحَدیا بِرَبِّنَا ن شْرََِ وَلَن بِهِ فَآمَنَّا  /(.ربّ»دهی خدوند با واژة  ( )عنوان1)الجن» 

 شَطَطَا اللَّهِ عَلَى سَفِیهونَا یَقُولُ کَانَ وَأَنَّهو  /گـذاری خداونـد بـا واژة     ( )نـام 9)الجن
 «(.اهلل»خاص 

 حَطَبیا لِجَهَنَّمَ فَکَانُوا سِطُونَالْقَا وَأَمَّا  /گذاری دوز  با واژة خاص  ( )نام69)الجن
 «(.جهنم»

 یَدْعووهو اللَّهِ عَبْدو قَامَ لَمَّا وَأَنَّهو /رسمی(. از نوع نیمهدهی  امن( )66)الجن 

جای ذكـر هویـت فـردی، كنشـگر اجتمـاعی در قالـب طبقـة         به »بندی،  در فرایند طبقه
 Van« )شــود هــا و هویــت مشــتر  اســت، بازنمــایی مــی برخاســته از نقــش خاصــی كــه

Leeuwen, 2008: 39   و « دهـی  هویـت »، «دهـی  نقـش »(. لیوون این فرایند را به سـه شـاخة
ــد. در شــیوة نقــش  تقســیم مــی« دهــی ارزش» كــارگزار »(، Functionalizationدهــی ) كن

)همـان(؛  « گیـرد  شود و نقش مـی  یدهد، بازنمایی م اجتماعی بر اساس فعالیتی كه انجام می
(، Identificationدهـی )  هویـت تشـار و... . در  سرسـول، معلّـم، م  هایی همچون نبـی،   نقش
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(. لـذا كـارگزار بـر    Ibid: 40« )ذات و هویت كارگزار اجتماعی مطرح است، نه نقش آن»
ــر اســاس     ــا ب ــط خویشــاوندی و ی ــا رواب اســاس قومیــت، جنســیت فرهنــگ و مــذهب و ی

كارگزار »( نیز Appraismentدهی ) شود. در شیوة ارزش سمی بازنمایی میخصوصیات ج
كـه بـاِر معنـایی مثبـت یـا منفـی دارنـد، بازنمـایی           اجتماعی از طریـم اصـطالحات تقـابلی   

)همان(؛ اصطالحاتی همچون مسلمان، مشر ، كافر، والم و باتقوا. آیات زیر از « شود می
 بندی كارگزار اجتماعی است: سورة جن بیانگر انواع كاركردهای طبقه

 أَبَـدیا  فِیهَـا  خَالِـدِینَ  جَهَـنَّمَ  نَـارَ  لَـهو  فَـإِنَّ  وَرَسوـولَهو  اللَّهَ یَعْصِ وَمَن  /( 18)الجـن
 دهی(. بندی از نوع نقش )طبقه

 ْا  قُرْآنَـا  سَـمِعْنَا  إِنَّا فَقَالُوا الْجِنِّ مِّنَ نَفَر  اسْتَمَعَ أَنَّهو إِلَیَّ أُوحِیَ قُل ( 6)الجـن/  عَجَبـی
بنـدی كـارگزار    دهـی/ عجبـا: طبقـه    بنـدی كـارگزار اجتمـاعی از نـوع هویـت      )الجن: طبقه

 دهی(. اجتماعی از نوع ارزش

تواند یک یا چند نقش اجتمـاعی داشـته باشـد كـه      كارگزار اجتماعی در آنِ واحد می
 Single) موردی سازی از نوع تک اگر كارگزار تنها یک نقش اجتماعی داشت، مشخص»

case   ــا نمــود، مشــخص ــیش از یــک نقــش اجتمــاعی ایف ــوع  ( اســت و اگــر ب ســازی از ن
 66(. در سورة جـن،  Van Leeuwen, 2008: 40« )( استDifferentiationچندموردی )

مـوردی بـودن عملکـرد     است. آیات زیـر بیـانگر تـک    موردی استفاده شده از شیوة تک بار
 كارگزار اجتماعی است:

 حَطَبیا لِجَهَنَّمَ فَکَانُوا لْقَاسِطُونَا وَأَمَّا /هـای منحـرف بـه عنـوان      ( )انسـان 69)الجن
 كنند(. را ایفا می« هیزم دوز »كارگزار اجتماعی تنها نقش اجتماعی 

 ْمولْتَحَدیا دوونِهِ مِن أَجِدَ لَن  /عنـوان كـارگزار اجتمـاعی     ( )خداونـد بـه   11)الجـن
 كند(. نقش پناهگاه بشریت را ایفا می

خـوب و  »یا در تضاد با یکدیگر است؛ مثـل  »های چندموردی كارگزار اجتماعی  نقش
(  differentiationInversionكــه بــه آن چنــدموردی وارونگــی )« ســیاه و ســفید»و « بــد
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ــی ــادین     م ــدموردی نم ــه آن چن ــه ب ــت ك ــی اس ــا تخیل ــد و ی ــدگی ) گوین  Symbolicش

differentiationاصلی، نقش ضمنی و مجازی نیز دارد كه به  گویند و یا جدا از نقش ( می
گوینـد و یـا نقـش انتزاعـی دارد،      ( میConnotation differentiationآن داللت ضمنی )

شود و آنگاه به هر یـک از   گونه كه صفتی خاص از گروهی از كارگزاران گرفته می  بدین
 Compressionشـدگی )  شـود كـه بـه آن چنـدموردی فشـرده      افراد آن گروه اطـالق مـی  

differentiationگویند ( می( »Van Leeuwen, 2008: 41  ،در سورة جـن .) ً11 مجموعـا 
 است. به آیات زیر بنگرید: از شیوة چندموردی استفاده شده بار

 رَشَـدیا  رَبُّهوـمْ  بِهِـمْ  أَرَادَ أَمْ الْـأَرْضِ  فِی بِمَن أُرِیدَ أَشَرٌّ نَدْرِی لَا وَأَنَّا  /( 68)الجـن
است: چندموردی  واقع شده سؤالاجتماعی بین دو نقش شرارت و هدایت مورد  )كارگزار
 وارونگی(.

 ا  ن عْجِـزَهو  لَـن وَ الْأَرْضِ فِی اللَّهَ ن عجِزَ لَّن أَن ظَنَنَّا وَأَنَّا ( )نـاتوانی  61)الجـن/   هَرَبـی
نهایـت   یطور ضمنی اشاره به قدرت ب جنیان در به ستوه آوردن خداوند، نقشی است كه به 

 دارد: چندموردی داللت ضمنی(. كارگزار اجتماعی )خداوند(

 رَهَقَا وَلَا بَخْسیا یَخَافو لَافَ بِرَبِّهِ یوؤْمِن فَمَن بِهِ آمَنَّا الْهودَى سَمِعْنَا لَمَّا وَأَنَّا /( 68)الجن
هـا دو نقـش كـارگزار اجتمـاعی اسـت: چنـدموردی        )ایمان آوردن و نهراسیدن از سـختی 

 شردگی(.ف

 (Impersonificationزدایی ) . تشخص2ـ2ـ2ـ3

زدایـی   بخشی و تشـخص  پیش از این گفته شد كه تعیین نوع اشاره به دو شاخة تشخص
هـای غیرانسـانی بازنمـایی شـود، از      هرگاه كارگزار اجتماعی با مشخصـه »شود و  تقسیم می

ایـن شـیوه بـه دو     (.Van Leeuwen, 2008: 36« )اسـت  زدایی استفاده شده شیوة تشخیص
شـود. در   ( تقسیم مـی Objectivationكردن ) ( و عینی Abstractionكردن ) مقولة انتزاعی

شـود و كـارگزار بـدین     صفت یا یک ویژگی كـارگزار جـایگزین او مـی   »كردن،  انتزاعی 
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اسـت. بـه    اسـتفاده شـده   بـار  66(. در سورة جن، از این شیوه Ibid« )شود شیوه بازنمایی می
 ر بنگرید:آیات زی

 الْقَاسِطُونَ مِنَّاوَ الْموسْلِموونَ مِنَّا وَأَنَّا  /كه بـه  « مان»واسطة حرف جرّ  ( )به 69)الجن
ماهیــت مســلمان و یــا  معنـای انتــزاع اســت، تعــدادی از كــارگزاران اجتمـاعیِ )= جنیــان(،  

 اند(. منحرف گرفته

 وَرِسَالَاتِهِ.. اللَّهِ مِّنَ بَلَاغَا إِلَّا.  /از كـارگزار اجتمـاعیِ، ویژگـی تبلیـغ     18)الجن( )
 است(. انتزاع شده

« شـود  كارگزار اجتماعی بـه كمـک كـارگزار دیگـری بازنمـایی مـی      »كردن،  عینیدر 
(Van Leeuwen, 2008: 36 در صورتی كه .)«   كارگزار اجتماعی داللت بر مکـان داشـته

( است و اگر ابزار باشد، از نوع nOrbital Positioمداری ) كردن از نوع مکان  باشد، عینی
مـداری   (، اگر گفتـار و نوشـتارِ كـارگزار باشـد، از نـوع گفتـه      Orbital Toolابزارمداری )

(Speech circuit  و اگـر عینـی ،)           كـردن بـا اشـاره بـه بخشـی از بـدن كـارگزار اجتمـاعی
جن، از این )همان(. در سورة « ( استFitness circuitمداری ) صورت پذیرد، از نوع اندام

 است: استفاده شده بار 1شیوه 

 مْعِ  مَقَاعِدَ مِنْهَا نَقْعودو کُنَّا وَأَنَّا ( )ویژگـی شـنیدن )السَّـمع( بـه جـای      6)الجـن/  لِلسَـّ
 مداری(. است: مکان اینکه به انسان نسبت داده شود، به مکان )مَقاعد( نسبت داده شده

 ــنَا وَأَنَّــا عنــوان كــارگزاری در نظــر گرفتــه   )آســمان بــه (3)الجــن/ السَّــمَاء لَمَسْ
 تواند لمس شود: ابزارمداری(. است كه می شده

 (Type allocation. تعیین ماهیت )3ـ2ـ3

و « تعیـین نـوع اشـاره   »، «تعیـین نقـش  »پیش از این اشاره شد كه پدیدة اوهار به سه نوع 
  رگزار اجتمـاعی بـه  كـا »شود. تعیین ماهیت در صورتی است كـه   تقسیم می« تعیین ماهیت»

(. تعیـین  Van Leeuwen, 2008: 37« )صورت عام )جنس( یا خاص )نوع( بازنمایی شـود 
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« نــــوع ارجــــاعی»( و Genericisation« )جــــنس ارجــــاعی»ماهیــــت بــــه دو شــــاخة 
(Specificationتقسیم می )  كارگزار اجتمـاعی  »شود. جنس ارجاعی در صورتی است كه

سان، حیوان، شر، خیر، بشـر، خلـم و غیـره داللـت داشـته      )همان(، همچون ان« بر امری عام
اسـتفاده   بـار  83باشد. برای تعیین ماهیت كـارگزاران اجتمـاعی سـورة جـن، از ایـن شـیوه       

 ای از كاربست جنس ارجاعی است: است. آیات زیر نمونه شده

 ِغَدَقَا مَّاء لَأَسْقَیْنَاهوم الطَّیِعقَ ِ عَلَى اسْتَقَامووا وَأَلَّو  /راه و روش، اشـاره  61)الجـن( )
 به ماهیت كارگزار اجتماعی دارد(.

 ْرَشَدیا وَلَا ضَرًّا لَکُمْ أَمْلِکو لَا إِنِّی قُل /ماهیـت كـارگزار اجتمـاعی بـا     16)الجن( )
 است(. جنسِ زیان و هدایت تعیین شده

كارگزار اجتمـاعی بـر امـری خـاص و یـا گروهـی       »نوع ارجاعی در صورتی است كه 

  النبـی، اهـل   مدینةة اهلل،  (؛ ماننـد: رسـول  Van Leeuwen, 2008: 37« )ص داللـت كنـد  خا
مدین، المسلمون، المفلحون و غیره. لیوون برای نوع ارجـاعی دو زیرمقولـة فـرد ارجـاعی     

(Individualization( و گروه ارجاعی )Assimilation قائل است و )« زمانی كه كارگزار
حالـت فـرد ارجـاعی اسـت و آنگـاه كـه بـه صـورت گـروه          به صورت فرد نمایانده شود، 

)همـان(. بـرای تعیـین ماهیـت كـارگزاران اجتمـاعی       « بازنمایی شود، گروه ارجاعی اسـت 
ای از  اسـت. آیـات زیـر نمونـه     استفاده شـده  بار 66سورة جن، از هر دو شیوة نوع ارجاعی 

 است: بازنمایی كارگزار اجتماعی در دو شکل فرد ارجاعی و گروه ارجاعی

 شُهوبیاوَ شَدِیدیا حَرَسیا مولِئَتْ فَوَجَدْنَاهَا /گروه ارجاعی(.3)الجن( ) 

 ذَلِکَ دوونَ وَمِنَّا الصَّالِحوونَ مِنَّا وَأَنَّا /گروه ارجاعی(.66)الجن( ) 

 أَحَدیا غَیْبِهِ عَلَى یوظْهِرُ فَلَا الْغَیْبِ عَالِمو /فرد ارجاعی(.11)الجن( ) 
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 6مدار در سورة جن های گفتمان بسامد مؤلفه :9جدول 

 بسامد نوع بسامد نوع بسامد نوع بسامد نوع

 19 حذف
حذف 
 آگاهانه

 1 سازی پنهان 8 غیرآگاهانه حذف 19

 18 تعیین نقش 671 اوهار 63 سازی کمرنگ
تعیین نوع 
 اشاره

18 

 63 تأثیر مستقیم 16 سازی منفعل 86 سازی فعال 96 تعیین ماهیت

ر تأوی
 غیرمستقیم

 68 سازی نامشخص 68 زدایی تشخص 98 بخشی تشخص 66

 66 نامگذاری 8 كردن تفکیک 69 پیوندزدن 98 سازی مشخص

 1 دهی هویت 1 دهی نقش 9 بندی طبقه 3 دهی عنوان

 9 وارونگی 11 چندموردی 66 موردی تک 6 دهی ارزش

 66 انتزاعی كردن 69 شدگی فشرده 1 داللت ضمنی 8 شدگی نمادین

 8 مداری گفته 6 ابزارمداری 6 داری مکان 1 کردن عینی

 8 مداری اندام
جنس 
 ارجاعی

 1 فرد ارجاعی 66 نوع ارجاعی 83

 917 جمع کل 8 مجموعة ارجاعی 6 كلی ارجاعی 6 گروه ارجاعی

 گیری نتیجه

 از مجموع آنچه دربارة نظام گفتمانی سورة جن گفته شد، این نتای/ حاصل شد:

هـای   مدار در سورة جن بیانگر بسامد باالی كاربست كنش های گفتمان لفهبررسی مؤ -
هـا نسـبت بـه بافـت      گفتاری مرتبط به بافت اجتماعی است كه تأثیر زیادی در تأكید جملـه 

 افزاید. مدار را در سورة جن می اجتماعی دارد و اینگونه كارآیی تحلیل گفتمان

های مختلف بالغی در آیـات سـورة جـن     زهمدار با انگی های گفتمان هر یک از مؤلفه -
اسـت. بـر ایـن     كـار بـرده   ها را برای تأكید بیشتر بـر معنـا بـه    تبیین شد كه خداوند متعال آن
نسبت بـه   671مدار این سوره، متعلم به مؤلفة اوهار با بسامد  اساس، باالترین بسامد گفتمان

طـور   ارگزاران اجتماعی به است. در حذف آگاهانه، گاهی ك 19مؤلفة پوشیدگی با بسامد 
سازی از آن  شدند و گاهی به مدت اندكی برای كمرنگ كامل از نظام گفتمانی حذف می
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بــا تجزیــه و تحلیــل  قــرآن كــریمگرفتنــد. همچنــین، شــگردهای بیــانی خــاص  فاصــله مــی
دهد كـه شـگرد خـاص     مدار، میزان باالی بسامد مؤلفة اوهار را نشان می های گفتمان مؤلفه
 ها و شرایط مختلف است. تعال در ارائة كارگزاران اجتماعی در موقعیتخالم م

نمایـد كـه    ـ معنـایی در ایـن سـوره چنـین مـی      شناختی های جامعه میزان ارزیابی مؤلفه -
دهـی و اشـاره بـه     ای وـاهر شـوند تـا در هویـت     صـورت برجسـته   انـد بـه    هـا توانسـته   مؤلفه

هـر یـک از كـارگزاران اجتمـاعی سـوره بـه        كارگزاران اجتماعی موفم عمل نمایند. بیـان 
ـ بالغـی مـتن    عنوان بازیگران اصلی متن، در فهم بیشـتر كـنش گفتـاری و سـاختار معنـایی     

 كند. كمک می

  نوشت پی

مدار، پدیـدة حـذف و اوهـار اسـت      های گفتمان لفهؤتوجه به اینکه محور اصلی م با. 6
هـای   هـا و زیرشـاخه   ها بـه شـاخه   یده( و باتوجه به اینکه هر یک از این پد6جدول ر. ؛ )

در بسـامد حـذف و اوهـار     سرانجامها  شود و بسامد هر یک از آن بندی می متعددی تقسیم
مجمـوع   ،در حقیقـت در سورة جن، مدار  های گفتمان لفهؤم لذا جمع كلّ .است لحاظ شده

 بسامد حذف و اوهار است.

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم
 .18ـ66. صص 7 . ش6. س راه نو«. گفتار و گفتمان(. »6877آشوری، داریوش. )

. تهـران: انتشـارات علمـی و    6چ . تحلیل گفتمـان انتقـادی  (. 6839زاده، فردوس. ) آقاگل
 فرهنگی.

. تحقیـم علـی   روح المعانی فی تفسیر القـرآن العظـیم  ق.(.  6969اآللوسی، سید محمود. )
 .العلمیة. بیروت: دار الکتب 6 . طعطیةعبدالباری 

 .النهضة. مصر: دار 6 . طالمثل السائرم.(.  6669األثیر، ضیاءالدّین. ) ناب



 9397 تابستان، 33 ، شمارة9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛          911

 

 الثقافیةة : الـدار  القةاهرة . 6. ط تجدید الخطاب النقـدی (. .م 1886) .تالوی، محمد نجیب
 للنشر.

شناسـی   بررسـی سـورة عـبس از دیـدگاه سـبک     (. »6868جرفی، محمد و عباد محمدیان. )
 .11ـ6. صص 1ش . 1. س ادبی ـ قرآنیهای  پژوهش«. گفتمانی میشل فوكو

 . تهران: كویر.6چ . شناسی تفاسیر موضوعی قرآن روش(. 6871جلیلی، هدایت. )
 . دمشم: دار الهدی.6ط . نظرات فی کتاب اهلل.(. م 6668الحمصی، هشام عبدالرزاق. )

 :اإلسةکندریة . 6ط . الحذف فی الدرس اللغـوی  ظاهیة.(. م 6663، طاهر سلیمان. )حمودة

 .الجامعیةالدار 

. 6ط . واألدب والتفسـیر  والبالغةٌ  النحـو  فـی  تجدیـد  منـاه  .(. م 6669الخولی، أمین. )

 .الهیئة المصریة العامة: القاهرة
. دمشـم:  6ط . المفردات فی غریب القـرآن .(. ق 6961بن محمد. ) راغب اصفهانی، حسین

 دار العلم.
. بیـروت: دار  1. ط رفان فی علوم القرآنمناهل الع(. .م 6633) .زرقانی، محمد عبـدالعظیم 
 إحیاء الترا  العربی.
. تحقیم عبـدالقادر العـانی.   البحر المحیط فی أصول الفقه.(. م 6661الزركشی، بدرالدّین. )

 األوقاف. وزارة. كویت: 8ط 
. تحقیـم محمـد أبوالفضـل    البرهان فـی علـوم القـرآن   .(. ق 6983ـــــــــــــــــــــــــ . )

 . بیروت: دار الجمیل.1ط م. إبراهی
. 8ط . الکشّـاف عـن حقـائق غـوامت التنزیـل     .(. ق 6987الزمخشری، جـاراهلل محمـود. )  

 بیروت: دار الکتاب.
تحلیل گفتمان انتقادی شعر دفـاع  (. »6869مقداری، صدیقه و شکوفه جهانگیری. )  سادات

. 19. ش 66 س. پژوهـی ادبـی   متن«. مقدس برای كودكان از منظر رهیافت ون لیوون
 .618ـ616صص 

. وهــران: 6. ط تحلیــل الخطــاب األدبــی وقضــایا الــنص(. .م 1881) .شرشــار، عبــدالقادر
 داراألدیب.
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 . بیروت: األعلمی.6ط . المیزان فی تفسیر القرآن.(. م 6678طباطبائی، سید محمدحسین. )
ر إحیاء التـرا   . بیروت: دا1 . طتفسیر المنارق.(.  6911عبده، محمد و محمد رشیدرضا. )

 العربی.
 .قـرآن  بافت و متن پیوند شناختی زبان قرآن: بررسی گفتمان (.6833خ لـود. )  العموش،
 تهران: سخن. .6 سیدی. چحسین  ترجمة

. ترجمـة  قرآن کـریم شناختی وجوه و نظایر در  بررسی زبان(. 6831العوا، سلوی محمد. )
 نشر. . تهران: به6 حسین سیدی. چ

 منشةةة : اإلسةکندریة . 1 . طوالتطـور  التقنیةٌ  بـین  البالغةٌ ٌفلسف م.(.  6676عید، رجاء. )
 المعارف.

. تحقیم:حسـن  الـوافی  اهلل کالم تفسیر فی الصافیق.(.  6969فیض كاشانی، مالّ محسـن. ) 
 . قم: الصدر.1 أعلمی. ط

 .العربیة. بیروت: دار الکتب 6 . طنقد الشعرم.(.  6339)جعفر، ابوالفرج.  بن  قدامة

. طهـران:  6 . طالعقول فی شرح أخبار آل الرسـول  میآةق.(.  6989جلسی، محمـدباقر. ) م

 .اإلسالمیةدار الکتب 

 . بیروت: الدار البیضاء.1 ط .وإنجاز تنظیر النص: ةعنامی  م.(. 6668محمد. ) مفتاح،

 .اإلسالمیة. تهران: دار الکتب 1 . چتفسیر نمونه(. 6879مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. )
. تهران: مركـز مطالعـات و تحقیقـات    6 . چفرایند تحلیل گفتمان(. 6838میرفخرایی، تژا. )

 ها. رسانه
 . بیروت: الدار البیضاء.1 ط .الروائی النص انفتاح ..(م 6636) سعید. یقطین،
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