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  چكيده

هايي كه  گفتمانكند كه بتواند به  هر متن به شرطي در بازتوليد انديشة مدنظر خود نقش مهمي ايفا مي
م) يكي 2008ون ليوون ( مدار سازد، دسترسي يابد. نظرية گفتمان كارگزاران اجتماعي را در افكار عمومي هژموني مي

معنايي و با تأكيد بر اهميت كارگزاران -شناختي هاي جامعه از رويكردهاي تحليل گفتمان است كه همراه با مقوله
كاود و روابط زيرين هر گفتمان را آشكار  هاي پنهان زبان را در متون شفاهي و كتبي مي اجتماعي گفتمان، اليه

مدار  هاي گفتمان اي در مطالعات قرآني پيدا كند؛ چراكه ساخت واند جايگاه ويژهت اين شاخه از تحليل ميسازد.  مي
وبيش  ها كم دهد كه ايدئولوژي پنهان در پس همة آن ها به خوبي نشان مي قرآن كريم و ميزان رازگونگي آن

مدار  تمانتحليلي و با استناد به الگوي گف- پژوهش حاضر در تالش است با تكيه بر روش توصيفي يكسان است.
ون ليوون، نظام گفتماني سورة قصص را مورد تحليل قرار دهد. علت انتخاب سورة قصص اين است كه اين سوره 

توجهي  هاي گفتاري قابل به علت روايت فشردة زندگي حضرت موسي (ع)، از كارگزاران اجتماعي و كنش
ها نشان از آن دارد كه در  بق است. بررسيبرخوردار است؛ لذا تحليل گفتمان آن با نظرية ون ليوون كامال منط

هاي مبتني بر پوشيدگي  ) در مقايسه با مؤلفه916(بسامد  ظهارهاي گفتماني مبتني بر ا اين سوره، مؤلفه
) از بسامد بااليي برخوردار است؛ و اين بدان معناست كه خداوند در يك خالقيت سبكي، مخاطب را 245(بسامد

سازد. همچنين  آشنا مي ،هايي كه كارگزاران اجتماعي در آن نقش فعال دارند ها و زمان انهها، مك با نام افراد، گرو
) بيشترين 88) و تعيين ماهيت (بسامد353)، تعيين نوع اشاره (بسامد475به ترتيب شيوة تعيين نقش (بسامد

  بازنمايي را در انواع اظهارِ كارگزاران اجتماعي در اين سوره داراست.

  مدار، كارگزار اجتماعي، ون ليوون. تحليل گفتمان، گفتمانقرآن كريم، سورة قصص،  :هاكليدواژه
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  مقدمه
درك و فهم آيات قرآني، مهمترين مسألة مطالعاتي پژوهشگران قرآني است كه در اين راستا 

شناسان و نحويان به است. بالغتونحو، بالغت و كالم توسعه يافته بسياري از علوم، از جمله صرف
متني قرآن پرداختند و علماي دين به تفسير آيات آن. با  شناختي و برون ساختارهاي زيبايي بررسي

-شناختي و زبان هاي مختلف روانشناسي، جامعه گسترش علوم جديد، مطالعات قرآني نيز در حوزه

هاي فرعي ديگري نيز منشعب شد. يكي از مسائلي كه  ها به حوزه شناسي بسط يافت و هر كدام از آن
پيوند رويكردهاي سنّتي بالغت و «شناختي روبرو كرده است  مطالعات قرآني را با دشواري روش

و  5، چامسكي4رويكردهاي عمدتاً متأسي از مباحث زبانشناسي قرن بيستم، به ويژة آراي سوسور
در زبان فارسي و  7). از سوي ديگر، اصطالح گفتمان6: 1391(حري، » 6گراست زبانشناسي نقش

به «هاي فرهنگي مدت زمان اندكي است كه كاربرد پيدا كرده است؛ اما در زبانشناسي اسالمي  حوزه
). 7: 1388(العموش، » صورت علم خطابه و بالغت محقق شد و به گفتار، وعظ، خطابه و مقال ترجمه شد

ن در وراي مطالعة زبا«به  شناسي جلوه كرد. اين نوع تحليل نيز در عرصةزبان8انتحليل گفتمرفته  رفته
پردازد و در اين راستا  مي )Slembrouck, 2001: 2(» مرزهاي جمله و مطالعة روابط متقابل زبان و جامعه

  ).8: 2009(تالوي، » دهد شناختي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي نشانه هاي هپديد وزبان نوشتاري، گفتاري «
اي كه پژوهشگران با كمك  گونه اي در مطالعات قرآني پيدا كرد؛ به اين شاخه از تحليل، جايگاه ويژه

بررسي فهرستي از تضادهاي دوگانه مابين آنچه در متن آيه هست و آنچه نيست، اما با موضوع «آن به 
رآني به رخدادي گفتمان ق«) پرداختند؛ از اين رو، 4: 1393(جرفي و عباديان، » آن آيه مرتبط است

: 1989(يقطين، » دهد كالمي بدل شد كه عناصر اصلي آن را فرستنده، گيرنده، پيام و هدف تشكيل مي
در «اي كه  گونه ). در اين ميان عنصر هدف، نقش بارزي در روش خاص گوينده و نويسنده دارد؛ به9

نمايد كه با  ي را تفسير ميگذارد و بسياري از متغيرهاي سبك شكل گفتار و شيوة ساخت آن تأثير مي
توصيف «)؛ بنابراين، هدف تحليل گفتماني آيات قرآن، 167: 1990(مفتاح، » فرايند زباني همراه است

  ) است. 46: 1385زاده  (آقاگل» دارِ فراتر از جمله كالم معني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4.Ferdinand de Saussure 
5.Noam Chomsky 
6.Functional theories of grammar 
7.discourse 
8.Discourse analysis 



 ٤٣مدارسورة قصص بر اساس الگوي ون ليوون هاي گفتمان بررسي ساخت

تحليلي و با هدف كشف روابط فرامتني ـبا تكيه بر روش توصيفيپژوهش حاضر در تالش است تا 
ميزان صراحت و پوشيدگي نظام زباني سورة مباركة قصص بپردازد. اين سوره از بافت زباني قرآن، به 
طوري كه در گفتگوهاي موسي (ع) و فرعون و بيان تاريخچة  فردي برخوردار است، به به منحصر

يافته در  ادراكي، احساسي و عاطفي صورتاز تمامي رخدادهاي كنشي، (ع)پرمعناي زندگي موسي
كارگيري  زباني استفاده شده است. خداوند در اين سوره با به-هاي شناختي يك اجتماع فرهنگي وزهح

  در انديشة عموم پرداخته است. (ع)ساختن رسالت موسي هاي زباني، كالمي و معنايي به نهادينه تمامي ظرفيت
هاي  ر تعيين مؤلفهمنظو پردازان به شناسي انتقادي، برخي از نظريه از ديگر سو در حوزة گفتمان 

اند كه از آن ميان الگوي تحليل  مدار و تحليل متن، به تنظيم و پيشنهاد الگوهايي پرداخته گفتمان
توان رويكردي مناسب جهت تحليل گفتمان حاكم بر سورة قصص  را مي 9مدارِ ون ليوون گفتمان

از اوست و همچنين به  آراء ساير انديشوران اجتماعي پيشدانست؛ چراكه الگوي وي بسط و تلفيق 
معنايي با گفتمان سورة قصص تناسب دارد. الگوي ليوون -شناختي هاي جامعه تأكيد بر مؤلفهدليل 

بخشي،  سازي، تشخص سازي، منفعل مداري چون حذف، اظهار، فعال هاي گفتمان متشكل از مؤلفه
افراد به عنوان كارگزاران  اي از زدايي، پيوند زدن، تفكيك كردن و غيره است كه در آن مجموعه تشخص

اجتماعي در يك گفتمان مشاركت دارند. پژوهش حاضر در تالش است با كاربست اين نظريه به 
  سؤاالت زير پاسخ دهد:

  مدار در سورة مباركة قصص تا چه حد است؟ ميزان كارآيي تحليل گفتمان -1
  اند؟ ران اجتماعي اعمال شدهاي بر كارگزا مدار با چه انگيزه هاي گفتمان هر كدام از مؤلفه -2
  اند به طور برجسته اظهار شوند تا بر مخاطب تأثيرگذار باشند؟ ها توانسته تا چه ميزان اين مؤلفه -3

مدار را دارند و سورة  هاي قرآني قابليت تحليل گفتمان نمايد كه گفتمان رهيافت پژوهش چنين مي
جهت چنين تحليلي افزوده است. همچنين شناختي بر قابليت خويش  قصص با داشتن متن جامعه

اند تا از اين حيث، پيامي الهي براي  هاي مختلف نمايان يا حذف شده مجموعة افراد اجتماعي، با مؤلفه
هاي  مخاطبان در راستاي امر و نهي كارگزاران اجتماعي القا شود. از سويي ديگر، برجستگي مؤلفه

شود  متن و معناي جمالت به وضوح به مخاطب القا ميحدي است كه فراسوي  مدار به مختلف گفتمان
  كند. و او را در فهم و درك آيات ياري مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. Van Leeuwen 
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  تحقيق . پيشينة2
هايي در متون مختلف ادبي و سياسي  مدار تحقيق ويژه تحليل گفتمان در حوزة تحليل گفتمان، به

است.  رآن پرداخته هاي ق هاي متعددي به تحليل گفتمان سوره صورت گرفته است، و همچنين پژوهش
  شود: ها اشاره مي در زير به برخي از اين پژوهش

با بررسي رويكرد گفتمان انتقادي » شناسي رايج و انتقادي گفتمان«ش) در كتاب 1383يارمحمدي (
هاي نوشتاري و گفتاري معرفي كرده  هاي مختلفش، آن را روشي مناسب در تحليل گفتمان و شاخص

» شناختي پيوند متن و بافت قرآن گفتمان قرآن: بررسي زبان«) در كتاب ش1388است. خلود العموش (
هاي  طوري كه با شاخصه هاي گفتماني تناسب زيادي دارد، به بر اين باور است كه متن قرآن با تحليل

نژاد و صحراگرد  توان مخاطب را در درك بهتر مفاهيم آيات قرآني ياري كرد. پهلوان مدار مي گفتمان
هاي بازنمايي كارگزاران اجتماعي در نشريات دورة مشروطه از منظر  شيوه«ر مقالة ش) د1388(

معنايي -شناختي هاي جامعه معتقد هستند كه بيشتر متون دورة مشروطه از مؤلفه» شناسي انتقادي گفتمان
ها به ترتيب در قالب  اند و شيوة غالب در بازنمايي كارگزاران اجتماعي در آن استفاده كرده

ش) 1391سازي است. سيدي و حامدي ( زدايي، حذف و منفعل سازي، تشخص بخشي، فعال صتشخ
با تحليل بافت زباني آيات » تحليل گفتمان آيات مربوط به قيامت در دو جزء آخر قرآن«در مقالة 

اند كه اين نوع گفتمان بيشتر در راستاي هشدار و بيداري غافالن  مربوط به قيامت چنين برداشت نموده
تحليل فرآيندهاي گفتماني در «ش) در مقالة 1392حتمي بودن وقوع قيامت است. پاكتچي و رهنما ( و

پس از بررسي سورة قارعه براساس تحليل فرايندهاي » شناسي تنشي سورة قارعه با تكيه بر نشانه
تنشي گفتماني چنين نتيجه گرفتند كه فرايندهاي گفتماني سورة قارعه در كليت آن، مطابق ساختار 

بررسي «ش) در مقالة 1393نزولي و در جهت گسست گفتماني پيش رفته است. جرفي و محمديان (
با مطالعة نظرية گفتماني فوكو به اين نتيجه » شناسي گفتماني ميشل فوكو سورة عبس از ديدگاه سبك

در نازل  توان نسبت به عوامل مؤثر محيطي رسيدند كه با كاربست اين نظريه در تحليل سورة عبس مي
كار رفته در  آيات را بهتر  هاي كالمي، پيوستار دستوري و معنايي به شدن اين سوره و تأثير آن بر كنش

مكاني بر تحليل كنش گفتار؛ مقايسة -تأثير بافت زباني«ش) در مقالة 1393جويا شد. حسيني و رادمرد (
بر اين باورند كه با تحليل » مهاي مكي و مدني قرآن كري هاي گفتاري در سوره فراواني انواع كنش

هاي مكي و مدني قرآن، بيان معارف الهي و اسالمي در قالب كنش اظهاري در  هاي گفتاري سوره كنش
هاي گفتاري  تري از آيات را به خود اختصاص داده است؛ در حالي كه كنش هاي مكي حجم بيش سوره



 ٤٥مدارسورة قصص بر اساس الگوي ون ليوون هاي گفتمان بررسي ساخت

تري دارد. شريف و  ني اولويت بيشهاي مد مربوط به اوامر و نواهي تشويقي و انذاري در سوره
گيري از  شناختي انتقادي با بهره بررسي رباعيات خيام از منظر گفتمان«ش) در مقالة 1393يارمحمدي (

مدار  هاي گفتمان به اين نتيجه رسيدند كه در ميان مؤلفه» مدار معنايي گفتمان-شناختي هاي جامعه مؤلفه
فحوايي در مقايسه با اظهار با قرينة لفظي از فراواني معنادار  موجود در رباعيات خيام، اظهار با قرينة

(ع) و خضر  تحليل ادبي زباني داستان قرآني موسي«ش) در مقالة 1393مقدم ( برخوردار است. داوودي
تواند به نمايش پردازش  هاي گفتماني، مي كند كه تحليل نظام اذعان مي» هاي گفتماني از منظر نظام

تحليل «ش) در مقالة 1393مقدم ( كايات قرآني مورد استفاده قرار گيرد. داووديساختار ماهرانة ح
معناشناسي، به -با تحليل داستان يوسف از منظر نشانه» معناشناسي گفتمان در قصة يوسف(ع)-نشانه

  هاي گفتماني در اين داستان پرداخته است. توصيف و تبيين انواع نظام
رسد كه اين پژوهش، نخستين اثري است كه  ة مذكور به نظر ميبا اين توضيحات و باتوجه به پيشين

پردازد كه عالوه بر  معنايي مي-شناختي هاي جامعه مدارِ آيات قرآن با  تأكيد بر مؤلفه به تحليل گفتمان
سزايي در روشنگري مخاطب پيرامون نحوة ارائة مفاهيم گوناگون قرآني  جنبة نوآوري تحقيق، نقش به

مچنين وي را نسبت به اهميت كاربرد زبان در شيوة بيان اين مفاهيم و كشف روابط كند و ه ايفا مي
  افزايد. سازد. اين امر بر ضرورت انجام چنين تحقيقي، دوچندان مي زباني قرآن كريم آگاه مي

  . بحث و بررسي3
 . چارچوب نظري3-1

تحليل متون ادبي و «اكه تحليل و بررسي ساخت زباني آثار ادبي، فهم بهتر آن را در پي دارد؛ چر
هاي زيرين زبان  هاي ادبي و اليه كاري تر و بهتر پنهان دهد تا بيش شعر به مخاطب خود اين امكان را مي

هاي اين نوع تحليل، تحليل گفتمان آثار ادبي  ). يكي از روش210: 1377(آشوري، » ادبي را دريابد
گرانِ گفتمان بر  سيار دشوار است؛ زيرا تحليلبرشمردن تعاريف گفتمان و تحليل گفتمان كاري باست. 

پذيرند؛ اما  كنند و هر يك بنا به حوزة فعاليت خود تعريفي از آن را مي روي موضوع واحدي كار نمي
شناختي را وجهة همت خود قرار  هاي زبان ها كاربست اجتماعي زبان و فرارفتن از صورت همة آن

تر،  كاربرد زبان، مثالً در يك سخنراني يا حتي به طور كلي شكلي از«گفتمان را  10ون دايكاند.  داده
داند و بر اين باور است كه نقش  ) مي8-7: 1383(ميرفخرايي، » زبان گفتاري يا شيوة سخن گفتن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10.van Dijk 
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 :van dijk, 1998( »ها نقش اساسي دارد در بازتوليد ايدئولوژي«تنها بيان ايدئولوژي نيست و گفتمان گفتمان 

براي بررسي تغييرات اجتماعي و فرهنگي به «تحليل گفتمان روشي است كه  11فركالفدر باور ).22
؛ چراكه از نظر )Fairclough, 2002: 70(» شود شود و در نزاع با سلطه به آن استناد مي كار گرفته مي

كساني كه در شرايط زماني و مكاني «شناختي، اجتماعي هستند؛ بدين صورت كه  هاي زبان وي پديده
كنند در حقيقت زبان را تحت تأثير قراردادهاي اجتماعي حاكم بر جامعه به  ، از زبان استفاده ميخاص

گفتماني را به - هاي زباني انواع تحليلتوان  با اين تعاريف مي). Fairclough, 1989: 23(» اند كار گرفته
از جمله، فارغ از بافت تر  واحدهاي بزرگ«گرا: كه در آن  .تحليل گفتمان ساخت1سه دسته تقسيم كرد: 

.تحليل گفتمان wodak, 2001: 5( .2(» گيرد مكاني و بيروني متن، مورد توجه قرار مي-و شرايط زماني
اي است كه زبان در آن به  مكاني- مفهوم بافت كه همان شرايط زماني«گرا: در اين نوع از تحليل  نقش

بر «.تحليل گفتمان انتقادي: كه در آن wodak, 2001: 7.( 3(» شود كار رفته، نيز وارد تحليل گفتمان مي
 .)wodak, 2001: 9(» شود نقش قدرت و ايدئولوژي به مثابة شرايط فرامتني مؤثر بر تحليل گفتماني تأكيد مي

بازتوليد  ةنحودر آن «شناختي گفتمان را داراست؛ چراكه نوع سوم تحليل گفتمان، بيشترين وجه جامعه
  ).23: 2006(شرشار، » گردد ، برجسته ميمتن و گفتگو ةقدرت اجتماعي و سياسي به وسيل

م) از جمله نظريات جديد گفتمان انتقادي است كه با بسط و 2008ون ليوون (مدار  گفتمانالگوي 
تأثير گفتمان را در ساخت، تبديل صورت و حفظ شناسان توانسته است  تلفيق نظريات ديگر جامعه

اي را ارائه داده است كه  يك نظام شبكه«قدرت اجتماعي و جامعه اثبات نمايد. او در الگوي خود 
جا اتّحاد ممكن بين انواع گوناگون زباني،  شوند و در همان كارگزاران اجتماعي در آن بازنمايي مي

). 126: 1394مقداري و جهانگيري،  (سادات» گردد آغاز مي شناختي زبان و خصوصيات گفتماني جامعه
هاي  شاخصشناسي به عالم اجتماع كشاند و  ليوون، تحليل گفتمان انتقادي را از حوزة زبان

نبودن رابطة صددرصد مستقيم «دليل اين امر را و  را مالك تحليلش قرار داد12معنايي- شناختي جامعه
داند. همچنين وي  ) مي54: 1388نژاد و همكاران،  (پهلوان» ها آنشناختي و نقش  هاي زبان ميان شاخص

 ابزاري نيرومند براي تحليل متن استمعنايي گفتمان، -شناختي هاي جامعه مطالعة مؤلفه«معتقد است كه 
هاي  . با اين فرض ليوون مؤلفه)Van Leeuwen, 2008: 4(» شناختي صرف هاي زبان تا بررسي مؤلفه

كند. او مجموع افرادي كه در يك رويداد حضور دارند  نايي الگوي خود را معرفي ميمع- شناختي جامعه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11. Norman Fairclough 

12. socio-semantics 



 ٤٧مدارسورة قصص بر اساس الگوي ون ليوون هاي گفتمان بررسي ساخت

كند. با نگاه به سورة قصص و تطبيق آن بر نظرية ليوون،  معرفي مي 13را با عنوان كارگزاران اجتماعي
هاي مختلف اين سوره  كارگزاران اجتماعي سوره شامل تمامي افرادي است كه در رويدادها و داستان

مداري كه در زير به  هاي گفتمان مشاركت دارند. حضور هر يك از اين كارگزاران اجتماعي، با مؤلفه
  گيرد. شود مورد ارزيابي قرار مي اشاره ميصورت جدول به آن 

  
  مدار الگوي ون ليوون هاي گفتمان مؤلفه -1جدول

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13. social actors 
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  هاي پژوهش مدار در داده هاي گفتمان . تحليل مؤلفه3-2
هاي اجتماعي را در قالب  هر گفتمان با تكيه بر مباني بنيادين خود روش متناسبي را توليد و پديده

 ,Jaworski&Coupland(» گفتمان، زبان وراي جمله و عبارت است«يقت كند؛ زيرا در حق آن تحليل مي

هاي  با توجه به اين مسأله در اين قسمت با بررسي و تحليل نظام زباني سورة قصص، مؤلفه ).1 :1999
شود. ها نيز مشخص مي كارگيري هر يك از آن مدار ون ليوون از آن استخراج و اهداف به گفتمان

اي  هاي جداگانه به زيرشاخهدام از دو شاخة اصلي حذف و اظهار است كه هر ك الگوي ليوون متشكل
  شود. مي بندي تقسيم

  14. حذف2-1- 3
» شوند تعدادي از كارگزاران اجتماعي در طي گفتمان بازنمايي نمي«اي است كه  گونه مؤلفة حذف به

)Van Leeuwen, 2008: 32(.اي كه  وجود قرينه«دارد؛ اي وجود  در بالغت سنتي براي هر حذفي، قرينه
» ماند بر محذوف داللت كند، اساس حذف است؛ زيرا در صورت مخفي بودن قرينه، معنا پوشيده مي

است و بسته به اهداف و  15گاه آگاهانه«ذف ح) .  در الگوي ون ليوون نيز، 2/81: 1994االثير،  (ابن
است و بر فرض آن است كه خواننده يا شنونده از  16منافع توليدكنندگان متن دارد و گاه غيرآگاهانه

حذف آگاهانه ). Van Leeuwen, 2008: 32(» شناسد هويت كارگزار حذف شده آگاه است و او را مي
مقداري  (سادات» گيرد در پيوند با اهداف نويسنده و براي ايجاد تصور موردنظر در مخاطب صورت مي«

  شود. تقسيم مي 18سازي رنگ و كم 17سازي وع پنهان) و خود به دو ن127: 1394و جهانگيري، 
روبرو ) Van Leeuwen, 2008: 33(» حذف كامل كارگزار اجتماعي و فعاليت آن«سازي با  در پنهان
ماند. در بالغت سنتي اين نوع حذف، نامقبول  اي كه هيچ اثري از آن در متن برجاي نمي گونه هستيم، به

، باعث ايجاد خلل در كالم شده كه جزو عيوب كالم اگر محذوف مشخص نباشد«است؛ چراكه 
)؛ لذا بايد براي آن قرينة حاليه (از خالل بافت كالمي) 206: 1884جعفر،  بن (قدامه» شود برشمرده مي

طور كامل از خالل گفتمان حذف شده  بار كارگزار اجتماعي به 50در نظر گرفت. در سورة قصص، 
  شود: اشاره مياست. در زير به برخي از اين آيات 

  كه به نوزاد اشاره دارد). "هو") (حذف 9(قصص:» عينٍ لي ولَك ةُقُرَّ) هو(فرْعونَ  ةُوقَالَت امرَأَ«
»ينِ نُودمالْأَي ادئِ الْونْ شَاطفعل نودي كه مجهول است و كارگزار آن (اهللا) حذف 30(قصص:» م) (

  شده است).
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14. Elusion 
15. purposely 
16. Innocent 
17. suppression 
18. back grounding 
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» اهللا«) (فعل أوتي مجهول است و كارگزار آن 34(قصص:» موسى أُوتيمثْلَ ما  أُوتيقَالُوا لَولَا «
  حذف شده است).

» موييهِونَاديينَ شُرَكَائقُولُ أَيفَي (كارگزار فعل ينادي (اهللا) حذف شده است).62(قصص:» م (  
طوري كه  ن برجاي است، بهبا وجود حذف كارگزار از گفتمان، اثري از او در مت«سازي  رنگ در كم

در بالغت سنتي به اين  )؛Van Leeuwen, 2008: 33(» توان به صورت تلويحي به حضور او پي برد مي
بار استفاده شده است. آيات زير گواه 195گويند. در سورة قصص از اين شيوه  اثر، قرينة لفظي مي

  سازي است: رنگ حذف كارگزار اجتماعي از نوع كم
»ي كبرا وخْلُقُ مشَاءي وخْتَاركارگزار فعل يشاء و يختار، ضمير مستتر هو است كه 68(قصص:» ي) (

  گردد). به رب برمي
) (كارگزار فعل قال، هو مستتر است كه به قارون كه 78(قصص:» إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عنْدي قَالَ«

  گردد). در آيات قبلي نام او ذكر شد، برمي
»جلَوا  ععيا شلَهأَهفتَضْعسي  منْهفَةً مطَائحذَبي و مهنَاءيِيأَبتَحسي مهاءسكارگزار هر 4(قصص:» ن) (

  گردد). چهار فعل، هو مستتر است كه به فرعون كه در آيات قبل حضوري فعال دارد، بازمي
) (كارگزار اجتماعي چهار فعل موردنظر، 7(قصص:» تَحزَنيولَا  تَخَافيم ولَا ه في الْيلْقيعلَيه فَأَ خفْتفَإِذَا «

  است، اشاره دارد). طور ضمني به مادر موسي كه پيش از اين آيه از او ياد شده  ضمير بارزي است كه به

  19. اظهار3-2-2
سازوكار گفتماني يك رويداد ارتباطي شامل فرايندهاي مختلف ساخت متن و كاربست آن است، 

شود، نه تحليل صرفا متني آن. تحليل متون برپاية نظام  اين امر به تحليل گفتماني متن منجر مي
و متون در شرايط اجتماعيِ توليد و مصرف قرار گرفته «دهد كه  معنايي زماني رخ مي- شناختي جامعه

هاي  ترين ابزار شناخت اين فرايند، بررسي شيوه لذا مهم)؛ Richardson, 2007: 41(» به آن مربوط شوند
بازنمايي و اظهار كارگزاران اجتماعي متن است. ليوون اظهار كارگزار اجتماعي را اينچنين مطرح 

» ظهار رخ داده استهرگاه كارگزار اجتماعي به وضوح در گفتمان حضور داشته باشد پديدة ا«كند:  مي
)Van Leeuwen, 2008: 34.(  و آن را در سه شيوة تعيين نقش، تعيين نوع اشاره و تعيين ماهيت

  كند. بندي مي تقسيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19. inclusion 
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  20. تعيين نقش2-2-1- 3
 21شود، جهت تعيين كارگزار هايي كه در تصويرسازي به كارگزار داده مي نقش«ليوون معتقد است 

كند.  وي از اين دو به تعيين نقش ياد مي )؛Van Leeuwen, 2008: 34(» است 22و يا پذيرندة عمل
كارگزار «سازي،  گيرد. در فعال صورت مي 24سازي و منفعل 23سازي تعيين نقش به دو صورت فعال

كه در  )Van Leeuwen, 2008: 34(» شود اجتماعي به عنوان نيرويي فعال، پويا و اثرگذار معرفي مي
كارر فته است. به آيات  بار در سورة قصص به 245هاست. اين پديده  دهندة همة كنش حقيقت، انجام

  زير بنگريد:
عنوان كارگزاري فعال جهت شيردهي  ) (مادر موسي به7قصص:»(أَنْ أَرضعيه أُم موسىوأَوحينَا إِلَى «

شيرخوارگي موسي نقشي پررنگ و پويا داشته  طوري كه در تمام دوران نوزاد معرفي شده است، به
  است).

» نَفَالْتَقَطَهورْعزَنًا آلُ فحا وودع مكُونَ لَهيكارگزار فعالي كه نوزاد را از آب گرفت، 8(قصص:» ل) (
  خاندان فرعون است).

»ا كَانَ رموكولً بسا رهي أُمثَ فعبتَّى يالْقُرَى ح كلهپروردگار به عنوان تنها 59(قصص: »ام) (
  كارگزار فعالي كه اقوام پيشين را مورد هالكت قرار داد معرفي شده است).

» هِملَيع تيمفَعاءالْأَنْب ذئموعنوان كارگزار فعالي معرفي شده است  ) (تمامي اخبار به66(قصص:» ي
 ماند). ميطور كامل بر اهل باطل پوشيده  كه در روز قيامت به

عمل را به اجبار «شود كه گويي  اي تصويرسازي مي سازي، كارگزار اجتماعي به گونه در منفعل
سازي به دو مقولة تأثيرپذيري  منفعل ).Van Leeuwen, 2008: 35(» دهد پذيرفته است و به آن تن مي

طور مستقيم به كاري  طور مستقيم به در نوع نخست، كارگزار به«شود.  مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي
  »دة نتيجة عمل استـكنن م دريافتـور غيرمستقيـزار به طـوع دوم كارگـود؛ اما در نـش ارده ميـگم

)Van Leeuwen, 2008: 35.( بار اتفاق افتاده است و  140يم در سورة قصص تأثيرپذيري مستق
  بار. به آيات زير دقت كنيد: 90تأثيرپذيري غيرمستقيم 

) (در اين 4(قصص:» همنساءهم ويستَحيِي أَبنَاءمنْهم يذَبح  طَائفَةًشيعا يستَضْعف  أَهلَهاوجعلَ «
توسط فرعون  طور مستقيم بهاند كه به اجبار و  ي مشخص شدهگفتمان، چند گروه از كارگزاران اجتماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20. Role allocation  
21. agent 
22. patient 
23. activation 
24. Passivation 



 ٥١مدارسورة قصص بر اساس الگوي ون ليوون هاي گفتمان بررسي ساخت

شوند؛ برخي پيرو او و برخي خوار و خفيف و گروهي ديگر به زور قرباني  به كاري گمارده مي
  گرفتند). شدند و تعدادي ديگر تحت تملك او قرار مي مي

» ملَهعنَجةًومأَئ  ملَهعنَجينَوارِثپذيرفتند  مستقيما) (در اين آيه گروهي از كارگزاران 5(قصص:» الْو
  پيشوا و وارث باشند).

خود در قالب  عملكرد مستقيم) (خداوند در اين آيه با 13(قصص:» إِلَى أُمه كَي تَقَرَّ عينُها اهفَرَددنَ«
كه خود كارگزار  بدون آن كارگزار اجتماعي را (موسي) دوباره در آغوش مادرش بازگرداند،» نا«ضمير 

  (موسي) از اين امر مطلع باشد).
» اللَّه ا آتَاكيمتَغِ فابرَةَوخĤْال ارخطاب به موسي  مستقيما) (خداوند با فعل امر ابتغ 77(قصص:» الد
  كند). كند و او را براي زندگي آخرت ترغيب مي مي

»إِذْ قَضَي بِ الْغَرْبِيانبِج ا كُنْتمىنَا ووسرَ إِلَى مطور  ) (كارگزار اجتماعي (موسي) به44(قصص:» الْأَم
  و با كاربست حرف جر إلي مورد هدف و موضوع قرار گرفته است). غيرمستقيم

) (در اين گفتمان، نوزاد (موسي) با خواست خدا و 12(قصص:» الْمرَاضع منْ قَبلُ علَيهوحرَّمنَا «
  با استفاده از حرف جر علي از خوردن شير از زني جز مادرش منع شده است).و  غيرمستقيمطور  به

» ماضْموكبِ إِلَينَ الرَّهم كنَاحكه به موسي اشاره دارد، » ك«) (حرف خطاب 32(قصص:» ج
  واسطة حرف جر إلي به انجام معجزة الهي دستور داده شد). طور غيرمستقيم و به به

  25اشاره. تعيين نوع 2-2-2- 3
هاي خاصي است در سخنوري كه توليدكننده و  روش«در تعريف گفتمان آمده است كه گفتمان 

ها  در تحليل گفتمان، شناخت اين روش ).Johnstone, 2008: 2(» دهندة طرز فكري خاص است بازتاب
هاي گفتماني به تعيين نوع  مدار خود از روش و طرزفكرها حائز اهميت است. ليوون در الگوي گفتمان

نوع اشاره با بازنمايي كارگزار اجتماعي يا در مقام انسان و با كمك مواردي كه «كند:  اشاره ياد مي
شود و يا در مقام غيرانسان و با كمك  حقق مييخشي) هستند م داراي مشخصة انساني (تشخص

در زير به هر  ).Van Leeuwen, 2008: 36(» زدايي) اند (تشخص مواردي كه داراي مشخصة غيرانساني
  شود. هاي مرتبط به آن اشاره مي ها و زيرمجموعه يك از اين مقوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25. Reference allocation 
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  26بخشي . تشخص1- 2-2-2- 3
ها  تواند تأثير مهمي بر طرز نگرش به آن ميبخشي كارگزاران اجتماعي در گفتمان  نحوة تشخص

تواند مخاطب را براي  طور همزمان داراي خصوصياتي است كه مي داشته باشد. هر كارگزار اجتماعي به
كنندة  تنها مشخص بخشي كارگزار اجتماعي نه هاي تشخص شيوه«شناخت دقيق وي ياري رساند. 

شده را نيز  گذاري گذرانده و نام بين فرد نام گروهي است كه كارگزار، عضو آن است؛ بلكه رابطة
و  27سازي بخشي به دو زيرشاخة نامشخص تشخص ).Richardson, 2007: 49(» كند مشخص مي

هاي  اي كه در قالب مشخصه چناچه هويت كارگزاران اجتماعي«شود.  تقسيم مي 28سازي مشخص
صورت افرادي ناشناس معرفي گردند از  بخشي)، مشخص نگردد و به اند (تشخص انساني بازنمايي شده

). در اين شيوه از واژگان Van Leeuwen, 2008: 37»(سازي استفاده شده است شيوة نامشخص
 50شود. در سورة قصص  ض، قوم، جماعةٌ، طائفةٌ، عدد، فالنٌ، أكثرُ و... استفاده ميمبهمي مانند كلٌّ، بع

  اي از كاركرد اين شيوه است: بار از اين شيوه استفاده شده است. آيات زير نمونه
»لَينَتْلُو عقِّ  كنَ بِالْحورْعفى ووسإِ منْ نَبمٍ مقَونُونَلؤْممشخص نشده است). ) (هويت قوم3(قصص:» ي  
كند  ) (هويت كارگزاراني كه واژة اكثر بر آن داللت مي13(قصص:» هم لَا يعلَمونَأَكْثَرَولَكنَّ «

  نامعلوم است).
»نْأَفَم  يهلَاق ونًا فَهسا حدعو نَاهدعنْوا كَمنْياةِ الديالْح تَاعم نَاهتَّعن«) (ادات 61(قصص:» مموصوله » م

  ها در خالل اين گفتمان مطرح نشده است). كند كه هويت آن داللت بر كارگزاراني مبهم و نامشخص مي
) (در اين گفتمان، كارگزاري كه به عنوان شاهد بايد ذكر 75(قصص:» شَهيداونَزَعنَا منْ كُلِّ أُمةٍ «

  شده است و به چيزي از هويت آن اشاره نشده است).شود در حالت خفا و پنهان (نكره) ياد 
اند،  هاي انساني بازنمايي شده اي كه در قالب مشخصه اگر هويت كارگزاران اجتماعي«از ديگرسو 

). Van Leeuwen, 2008: 37» (سازي استفاده شده است اي بارز بيان گردد از شيوة مشخص شيوه به
هاي اجتماعي  دادن معنا و ارزش ؛ چراكه عالوه بر نسبتكند اين شيوه نقش مهمي در متن ايفا  مي

شده در متن نيز  خاص به كارگزار اجتماعي، نوعي انسجام بين او با ديگر كارگزاران اجتماعي توصيف
بندي و موردي  طبقه- دهي سازي را به چهار نوع پيوند، تفكيك، نام آورد. ليوون، مشخص وجود مي به

هايي  دار ممكن است به شكل گروه كاگزاران اجتماعيِ تشخّص« 29وندكند. در فرايند پي تقسيم مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
26. personification 
27. indetermination 
28. determination 
29. association 



 ٥٣مدارسورة قصص بر اساس الگوي ون ليوون هاي گفتمان بررسي ساخت

 Van» (دهند نظر واحدي دارند، يا عمل واحدي را انجام مي نمايانده شوند كه دربارة فعاليتي نقطه

Leeuwen, 2008: 37.(  بار در سورة قصص به كار رفته است، بيشتر با حروف عطف  70اين شيوه كه
  آيات زير دقت كنيد: بازنمايي شده است. به

» نُرِياومهنُودجانَ وامهنَ وورْعونَ فذَرحا كَانُوا يم منْهفرعون و پيروانش به عنوان 6(قصص:» م) (
  چند كارگزار در امر پندناپذيري با يكديگر مشاركت دارند).

لَعلَّهم  بصائرَ للنَّاسِ وهدى ورحمةًولَقَد آتَينَا موسى الْكتَاب منْ بعد ما أَهلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى «
عنوان بصيرت و هدايت و  اي كه خداوند به موسي (ع) فرستاد به ) (كتاب آسماني43(قصص:» يتَذَكَّرُونَ

  خورده است).رحمت براي كارگزارن پيوند 
»لَينَتْلُو عإِ  كنْ نَبنَمورْعفى ووسنُونَ مؤْممٍ يقَوقِّ لداستان موسي و فرعون به 3(قصص:» بِالْح) (

  عنوان كارگزاران اجتماعي اين گفتمان، در حكم ماية پند بودن روايت شده است).
هاي مشابه تفكيك  راد و گروهبه صراحت يك فرد يا گروه اجتماعي، از اف« 30در فرايند تفكيك

. اين شيوه )Van Leeuwen, 2008: 37(» گيرد شود و به عبارتي گروه خودي و غيرخودي شكل مي مي
بار تكرار  10پذيرد، در سورة قصص  كه با عباراتي همچون قبالَ، ضد، بل، لكن، أما و.. صورت مي

  است: مدار اي از اين كاربست گفتمان شده است. آيات زير نمونه
»نَا ويبِ الطُّورِ إِذْ نَادانبِج ا كُنْتمنْولَك كبنْ رةً ممحواسطة واژة  ) (در اين گفتمان به46(قصص:» ر

  سازي شده است). فايده به ماية رحمت بودن تفكيك لكن، موضوع وحي الهي از امري بي
) (دو كارگزار اجتماعي موسي و 56(قصص:» يهدي منْ يشَاءاللَّه لَكنَّ نَّك لَا تَهدي منْ أَحببت وإ«

  سازي شده است). خداوند در موضوع هدايتمندي و عامل هدايت تفكيك
) (كارگزاران مؤمن و 67(قصص:» منْ تَاب وآمنَ وعملَ صالحا فَعسى أَنْ يكُونَ منَ الْمفْلحينَأَمافَ«

  اند و در حكم رستگاران قرار گرفتند). سازي شده ل و گناهكار (آيات پيشين) تفكيكباتقوا از كارگزاران باط
تصوير كشيدن كارگزاران اجتماعي استفاده  بندي از ابزارهايي جهت به دهي و طبقه در فرايند نام

فردش بازنمايي شود، شيوة  كارگزار اجتماعي باتوجه به هويت منحصربه«شود. اگر در يك گفتمان  مي
هايي كه در آن با ديگر كارگزاران  به كار رفته است و اگر باتوجه به هويت جمعي و نقش 31دهي نام

 ).Van Leeuwen, 2008: 38(» استفاده شده است 32يندي سهيم است، بازنمايي شود از شيوة طبقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30. differentiation 
31. nomination 
32. categorization 
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و  36دهي دهي (مقام ) و عنوان35و غيررسمي 34رسمي ، نيمه33دهي (رسمي دهي به دو زيرشاخة نام نام
شود،  كارگزار ذكر مي -اسم علم–دهي اغلب نام خاص  شود. در زيرشاخة نام ) تقسيم مي37دهي نسبت

ها و القاب كارگزار  دهي، عنوان مانند: اهللا، موسي، فرعون، قارون، هارون و غيره؛ و در زيرشاخة عنوان
بار كارگزاران اجتماعي 30اهللا و... در سورة قصص  السموات و رسول شود مانند: اله موسي، رب بيان مي

  دهي. به آيات زير دقت كنيد: بار در نوع عنوان10دهي به كار رفته و  در نوع نام
» وهواللَّه وإِلَّا ه رسمي؛ چون اين نام براي همه قابل  دهي اهللا از نوع نيمه ) (نام70(قصص:» لَا إِلَه

  كاربرد است).
  دهي خداوند با واژة عمومي إله). (عنوان )71(قصص:» غَيرُ اللَّه إِلَهمنْ «
  عنوان شاهد و گواه). دهي گروهي از كارگزاران به ) (عنوان75(قصص:» شَهِيداونَزَعنَا منْ كُلِّ أُمةٍ «
» يا أُوتثْلَ ملَنَا م تا لَيونُيرسمي). دهي از نوع نيمه ) (نام79(قصص:» قَار  

جاي ذكر هويت فردي، كنشگر اجتماعي در قالب طبقة خاصي كه برخاسته  به«بندي  در فرايند طبقه
ليوون اين فرايند را  ).Van Leeuwen, 2008: 39(» شود ها و هويت مشترك است بازنمايي مي از نقش

جتماعي كارگزار ا« 38دهي كند. در شيوة نقش دهي تقسيم مي دهي و ارزش دهي، هويت به سه شاخة نقش
اين ). Van Leeuwen, 2008: 39(» گيرد شود و نقش مي دهد، بازنمايي مي براساس فعاليتي كه انجام مي

پذيرد. كارگزاران اجتماعي سورة  شيوه با واژگاني چون معلم، مستشار، وكيل، وزير و... صورت مي
  بندي است: نوع طبقه اي از اين اند. آيات زير نمونه بندي شده دهي طبقه بار با شيوة نقش30قصص 

بندي  ) (كارگزار اجتماعي با نقش وكالت و مسؤوليت طبقه28(قصص:» وكيلٌواللَّه علَى ما نَقُولُ «
  شده است).

  ) (نقش تنزيه و رفعت مقام به كارگزار اهللا).68(قصص:» عما يشْرِكُونَ عالَىاللَّه وتَ سبحانَ«
 ,VanLeeuwen(» ذات و هويت كارگزار اجتماعي مطرح است نه نقش آن« 39دهي در شيوة هويت

كه بر  40اي دهي طبقه هويت - 1«شود:  بندي به سه زيرشاخة زير تقسيم مي اين نوع طبقه ).40 :2008
كه براساس  41دهي نسبتي هويت -2شود.  بندي مي اساس قوميت، جنسيت، زبان، فرهنگ و مذهب طبقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33. formalization 
34.semiformalization 
35.informalization 
36.honorification 
37. affiliation 
38. functionalization 
39. identification 
40. classification 
41. relational identification 



 ٥٥مدارسورة قصص بر اساس الگوي ون ليوون هاي گفتمان بررسي ساخت

شود.  بندي مي ستانه همچون برادر، مادر، خانواده، همراز، همسفر و غيره طبقهروابط خويشاوندي و دو
كه در آن كارگزار بر اساس وضع ظاهري و خصوصيات جسمي بازنمايي  42دهي ظاهري هويت -3

بار با اين شيوه بازنمايي 31كارگزاران اجتماعي سورة قصص  ).Van Leeuwen, 2008: 40(» شود مي
  كند: ين نوع كاركرد را تبيين مياند. آيات زير ا شده
  دهي نسبتي). ) (هويت7(قصص:» أَنْ أَرضعيه أُم موسىوأَوحينَا إِلَى «
  دهي نسبتي). ) (هويت12(قصص:» يكْفُلُونَه لَكُم أَهلِ بيتهلْ أَدلُّكُم علَى «
رفتن يكي از دو دختري  ) (نوع قدم زدن و راه25(قصص:» ءمشي علَى استحيافَجاءتْه إِحداهما تَ«

  دهي ظاهري كارگزار اجتماعي است). كه با موسي مالقات داشتند، بيانگر هويت
» منُهاكسم لْكفَتمهدعنْ بكَنْ متُس يلًا لَمها بيانگر  بودن خانه ) (خالي از سكنه58(قصص:» إِلَّا قَل

  هاست). هويت ظاهري آن
»و تُمباذَا أَجقُولُ مفَي يهِمنَادي موينَيلرْساي). دهي طبقه ) (هويت65(قصص:» الْم  
  اي). دهي طبقه ) (هويت80(قصص:» ويلَكُم ثَواب اللَّه خَيرٌ لمنْ آمنَ وعملَ صالحا أُوتُوا الْعلْموقَالَ الَّذينَ «

اي كه بار معنايي مثبت يا  ماعي از طريق اصطالحات تقابليكارگزار اجت« 43دهي در شيوة ارزش
اين شيوه با واژگاني همچون مسلمان، ). Van Leeuwen, 2008: 40(» شود منفي دارند بازنمايي مي

بار با اين  25مشرك، كافر، ظالم، باتقوا و... بازنمايي شده است. كارگزار اجتماعي در سورة قصص 
  آيات زير بنگريد:است. به  شيوه معرفي شده 

) (اهل ايمان 47(قصص:» الْمؤْمنينَفَيقُولُوا ربنَا لَولَا أَرسلْت إِلَينَا رسولًا فَنَتَّبِع آياتك ونَكُونَ منَ «
  بودن كارگزاران اجتماعي).

  اران گمراه).دهي از طريق كافر دانستن كارگز ) (ارزش48(قصص:» كَافرُونَوقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ «
دهي از طريق مشرك دانستن  ) (ارزش87(قصص:» الْمشْرِكينَوادع إِلَى ربك ولَا تَكُونَنَّ منَ «

  كارگزاران اجتماعيِ گمراه).
اگر كارگزار تنها «تواند يك يا چند نقش اجتماعي داشته باشد؛  كارگزار اجتماعي در آنِ واحد مي
است و اگر بيش از يك نقش اجتماعي  44موردي ازي از نوع تكس يك نقش اجتماعي داشت، مشخص

در سورة قصص  ).Van Leeuwen, 2008: 40(» است 45سازي از نوع چندموردي ايفا نمود، مشخص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42. physical identification 
43.appraisment 
44.Single case 
45. differentiation 



٥٦1396پاييز / گاه اراك) سال پنجم / شماره سومـ قرآني (دانشهاي ادبي  فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

موردي بودن  بار از چندموردي استفاده شده است. آيات زير بيانگر تك30موردي و  بار از شيوة تك15
  عملكرد كارگزار اجتماعي است:

»كْفُلُونَهي تيلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَده خواهر موسي به عنوان كارگزار اجتماعي 12(قصص:» فَقَالَت) (
  كند). تنها نقش نزديك كردن موسي به مادرش را ايفا مي

آوردن  ك تقش ايمانكتاب تنها ي ) (اهل52(قصص:» الَّذينَ آتَينَاهم الْكتَاب منْ قَبله هم بِه يؤْمنُونَ«
  كنند). به قرآن را ايفا مي

مثل خوب و بد؛ سياه و –يا در تضاد با يكديگر است «هاي چندموردي كارگزار اجتماعي  نقش
گويند؛ و يا تخيلي است كه به آن چندموردي  مي 46كه به آن چندموردي وارونگي -سفيد

گويند؛ و يا سواي از نقش اصلي، نقش ضمني و مجازي نيز دارد كه به آن داللت  مي 47شدگي نمادين
گونه كه صفتي خاص از گروهي از كارگزاران گرفته  گويند و يا نقش انتزاعي دارد، بدين مي 48ضمني

 49شدگي شود كه به آن چندموردي فشرده شود و سپس به هر يك از افراد آن گروه اطالق مي مي
بار از شيوة چندموردي وارونگي 30در سورة قصص مجموعا  ).Van Leeuwen, 2008: 41(» گويند مي

شدگي و داللت ضمني در اين سوره جايگاهي  شدگي استفاده شده است و چندموردي نمادين و فشرده
  ندارد. آيات زير بيانگر كاركرد چندموردگي كارگزاران اجتماعي سورة قصص است:

»ى إِنَّكوسم بِينٌلَ قَالَ لَهم كارگزار اجتماعي دو نقش گمراه و آشكار دارد؛ 18(قصص:» غَوِي) (
  چندموردي وارونگي).

آوردن  ) (روي31(قصص:» ولَا تَخَف أَقْبِلْمدبِرًا ولَم يعقِّب يا موسى  ولَّىفَلَما رآها تَهتَزُّ كَأَنَّها جانٌّ «
كند؛  نقش متضادي هستند كه كارگزار اجتماعي آن را ايفا ميو پشت كردن كارگزار اجتماعي دو 

  چندموردي وارونگي).
» رْتتَأْجنِ اسرَ مينُإِنَّ خَيالْأَمدو نقش همسو براي موسي درنظر گرفته شده 26(قصص:» الْقَوِي) (

  شدگي). است، چندموردي فشرده
عنوان كارگزار  هاي دنيوي به ) (نعمت60(قصص:» ازِينَتُهلدنْيا وامتَاع الْحياةِ وما أُوتيتُم منْ شَيء فَ«

  شدگي). كنند؛ چندموردگي فشرده اجتماعي دو نقش كاال و زينت را ايفا مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46.Inversion differentiation 
47. Symbolic differentiation 
48. Connotation differentiation 
49. Compression differentiation 



 ٥٧مدارسورة قصص بر اساس الگوي ون ليوون هاي گفتمان بررسي ساخت

  50زدايي . تشخص2- 2-2-2- 3
زدايي تقسيم  بخشي و تشخص پيش از اين گفته شد كه تعيين نوع اشاره به دو شاخة تشخص

زدايي  هاي غيرانساني بازنمايي شود از شيوة تشخيص هرگاه كارگزار اجتماعي با مشخصه«شود.  مي
و  51كردن اين شيوه داراي دو مقولة انتزاعي ).Van Leeuwen, 2008: 36(» استفاده شده است

شود و كارگزار  صفت و يا يك ويژگي كارگزار جايگزين او مي«كردن  است. در انتزاعي 52كردن عيني
بار استفاده 28در سورة قصص از اين شيوه  ).Van Leeuwen, 2008: 36(» شود بدين شيوه بازنمايي مي

  شده است. به آيات زير بنگريد:
كه اشاره به آتشي » ها«) (از كارگزار اجتماعيِ 29(قصص:» ارِمنَ النَّ جذْوةٍأَو  بِخَبرٍلَعلِّي آتيكُم منْها «

  دارد كه موسي آن را ديد، خبر و يا شعلة آتش انتزاع شده است).
) (كارگزار اجتماعيِ آيات (معجزات) از 35(قصص:» بĤِياتنَاونَجعلُ لَكُما سلْطَانًا فَلَا يصلُونَ إِلَيكُما «

  عنوان ابزار اتكا به موسي و هارون داده شده است). و بهجانب خداوند انتزاع شده 
 ,Van Leeuwen(» شود كارگزار اجتماعي به كمك كارگزار ديگري بازنمايي مي«كردن  عينيدر 

كردن از نوع  كارگزار اجتماعي، داللت بر مكان داشته باشد عيني«در صورتي كه  ).36 :2008
؛ و اگر گفتار و نوشتارِ كارگزار باشد از نوع 54است؛ و اگر ابزار باشد از نوع ابزارمداري 53مداري مكان
كردن با اشاره به بخشي از بدن كارگزار اجتماعي صورت پذيرد از نوع  ؛ و اگر عيني55مداري گفته
 بار استفاده شده24در سورة قصص از اين شيوه ). Van Leeuwen, 2008: 36(» است 56مداري اندام

  شود: سازي مي است. در آيات زير كارگزار اجتماعي در قالب يكي از چهار نوع باال عيني
) (بقعه 30(قصص:» منَ الشَّجرَةِ الْبقْعةِ الْمباركَةِفَلَما أَتَاها نُودي منْ شَاطئِ الْواد الْأَيمنِ في «

واسطة افراد يا  ن و مبارك نيست؛ بلكه بهعنوان كارگزار اجتماعي به خودي خود ميمو (سرزمين) به
  مداري). گردد؛ مكان اعمال نيك مبارك مي

) (نقش جنبيدن به عصا نسبت داده شده 31(قصص:» كَأَنَّها جانٌّ تَهتَزُّك فَلَما رآها عصاوأَنْ أَلْقِ «
  است؛ ابزارمداري).

» وونُ هاري هأَخانًاوسنِّي لم حدادن نقش فصاحت به زبان به جاي انسان؛   ) (نسبت34صص:(ق» أَفْص
  مداري). اندام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
50.impersonification 
51. abstraction 
52.objectivation 
53.Orbital Position 
54. Orbital Tool 
55. Speech circuit 
56. Fitness circuit 
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» ولًا فَنَتَّبِعسنَا رإِلَي لْتسلَا أَرنَا لَوبركاتها و آيات جهت  ) (جايگزيني كارگزارِ نشانه47(قصص:» آي
  مداري). ها به جاي پيروي از خود خداوند؛ گفته پيروي انسان

  57ماهيت. تعيين 2-2-3- 3
پيش از اين اشاره شد، پديدة اظهار به سه نوع تعيين نقش، تعيين نوع اشاره و تعيين ماهيت تقسيم 

صورت عام (جنس) يا خاص (نوع)  كارگزار اجتماعي به«شود. تعيين ماهيت در صورتي است كه  مي
نوع  و 58تعيين ماهيت به دو شاخة جنس ارجاعي ).Van Leeuwen, 2008: 37(» بازنمايي شود

» ري عامـاعي بر امـزار اجتمـكارگ«شود. جنس ارجاعي در صورتي است كه  تقسيم مي 59ارجاعي
)Van Leeuwen, 2008: 37( .همچون انسان، حيوان، شر، خير، بشر، خلق و غيره داللت داشته باشد

ت زير بار استفاده شده است. آيا31براي تعيين ماهيت كارگزاران اجتماعي سورة قصص، از اين شيوه 
  اي از كاربست جنس ارجاعي است: نمونه
  ) (پيرو و دشمن اشاره به ماهيت عام كارگزار اجتماعي دارد).15(قصص:» هدووهذَا منْ ع شيعتههذَا منْ «
  است).) (ماهيت كارگزار اجتماعي با جنس عام گل تعيين شده 38قصص:»(الطِّينِفَأَوقد لي يا هامانُ علَى «

كارگزار اجتماعي بر امري خاص و يا گروهي خاص داللت «نوع ارجاعي در صورتي است كه 
مدين، المسلمون، المفلحون و  النبي، اهل اهللا، مدينة مانند: رسول )؛Van Leeuwen, 2008: 37(» كند

ني كه زما«قائل است.  61و گروه ارجاعي 60غيره. ليوون براي نوع ارجاعي دو زيرمقولة فرد ارجاعي
كارگزار به صورت فرد نمايانده شود، حالت فرد ارجاعي است و آنگاه كه به صورت گروه بازنمايي 

براي تعيين ماهيت كارگزاران اجتماعي سورة  ).Van Leeuwen, 2008: 37(» شود گروه ارجاعي است
نمايي كارگزار اي از باز بار استفاده شده است. آيات زير نمونه57قصص، از هر دو شيوة نوع ارجاعي 

  اجتماعي در دو شكل فرد ارجاعي و گروه ارجاعي است:
» اءجلٌوجا  رى قَالَ يعسينَةِ يدى الْمنْ أَقْصىموسم قْتُلُوكيل رُونَ بِكأْتَملَأَ ي20(قصص:» إِنَّ الْم (

  (فرد ارجاعي).
  ) (فرد ارجاعي).43(قصص:» منْ بعد ما أَهلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى موسىالْكتَابولَقَد آتَينَا «
  ) (گروه ارجاعي).17(قصص:» مجرِمينَقَالَ رب بِما أَنْعمت علَي فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا للْ«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
57. Type allocation 
58.genericisation 
59. specification 
60. individualization 
61. assimilation 



 ٥٩مدارسورة قصص بر اساس الگوي ون ليوون هاي گفتمان بررسي ساخت

  ) (گروه ارجاعي).27(قصص:» ثَماني حججٍأْجرَني قَالَ إِنِّي أُرِيد أَنْ أُنْكحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَنْ تَ«
  ) (گروه ارجاعي).47(قصص:» الْمؤْمنينَربنَا لَولَا أَرسلْت إِلَينَا رسولًا فَنَتَّبِع آياتك ونَكُونَ منَ «

  62مدار در سورة قصص هاي گفتمان بسامد مؤلفه - 2جدول
 بسامد  نوع  بسامد نوع بسامد نوع بسامد  نوع

حذف  245حذف آگاهانه  245  حذف
  50  سازي پنهان  0 غيرآگاهانه

  353 تعيين نوع اشاره  475 تعيين نقش 916 اظهار 195 سازي كمرنگ

تأثيرپذيري   230 سازي منفعل  245  سازي فعال  88 تعيين ماهيت
  140  مستقيم

تأثيرپذيري 
بخشتشخص  90  غيرمستقيم

  50 سازي نامشخص  52 زدايي تشخص  301 ي

  40  دهي نام  10 كردنتفكيك 70 پيوندزدن 251سازي مشخص

دهينام  5دهي رسمي نام
دهينام  0 رسمينيمه

  10  دهي عنوان  25 غيررسمي

بنديطبقه  5  دهي نسبت  5  دهي مقام
  30  دهي نقش  86 كردن

دهيهويت  31  دهي هويت
دهيهويت  13 ايطبقه

دهي  هويت  15 نسبيتي
  3  ظاهري

  5  وارونگي  30 چندموردي 15 مورديتك 25  دهي ارزش
  28  انتزاعي كردن  25 شدگيفشرده 0 داللت ضمني 0 شدگي نمادين
  2  مداري گفته  10 ابزارمداري 5 داريمكان 24  كردن عيني

جنس  7  مداري اندام
  15  فرد ارجاعي  57 نوع ارجاعي  31 ارجاعي

مجموعه  40 كلي ارجاعي  42گروه ارجاعي
 1161  جمع كل  2 ارجاعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه هر  ) و باتوجه به اين1و اظهار است (مراجعه به جدول مدار، پديدة حذف هاي گفتمان لفهؤكه محور اصلي م باتوجه به اينـ 62

ها در نهايت در بسامد حذف  شود و بسامد هر يك از آن بندي مي هاي متعددي تقسيم ها و زيرشاخه ها به شاخه يك از اين پديده
  حذف و اظهار است.در حقيقت مجموع بسامد در سورة قصص، مدار  هاي گفتمان لفهؤو اظهار لحاظ شده است؛ لذا جمع كل م
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  نتيجه
  چه دربارة نظام گفتماني سورة قصص گفته شد، اين نتايج حاصل شد كه: از مجموع آن

جهت حائز اهميت است  هاي گفتاري متون قرآني براساس تحليل گفتماني از اين توجه به كنش -
فرصت آن بوجود هاي بالغي  هاي گفتاري و سبك وكيف كنش كه با در نظرداشتن به كاربست كم

  تري از آيات قرآن كريم دست يافت. آيد تا به درك عميق مي
هاي گفتاري  مدار در سورة قصص بيانگر بسامد باالي كاربست كنش هاي گفتمان بررسي مؤلفه -

ها نسبت به بافت اجتماعي دارد و  مرتبط به بافت اجتماعي است كه تأثير زيادي در تأكيد جمله
  افزايد. مدار را در سورة قصص مي يل گفتمانكارآيي تحل ،اينگونه
هاي مختلف بالغي در آيات سورة قصص تبيين شد  مدار با انگيزه هاي گفتمان هر كدام از مؤلفه -

تر بر معنا به كار برده است. بر اين اساس باالترين بسامد  ها را براي تأكيد بيش كه خداوند متعال آن
 245به نسبت مؤلفة پوشيدگي با بسامد  916لفة اظهار با بسامد مدار اين سوره، متعلق به مؤ گفتمان

شدند و  طور كامل از نظام گفتماني حذف مي است. در حذف آگاهانه، گاهي كارگزاران اجتماعي به
گرفتند. همچنين شگردهاي بياني خاص  سازي از آن فاصله مي گاهي براي مدتي اندك جهت كمرنگ

دهد كه  مدار ميزان باالي بسامد مؤلفة اظهار را نشان مي هاي گفتمان لفهقرآن كريم با تجزيه و تحليل مؤ
  ها و شرايط مختلف است. شگرد خاص خالق متعال در ارائة كارگزاران اجتماعي در موقعيت

ها  نمايد كه مؤلفه معنايي در اين سوره چنين مي-شناختي هاي جامعه ميزان ارزيابي مؤلفه -
دهي و اشاره به كارگزاران اجتماعي موفق عمل  ظاهر شوند تا در هويت طور برجسته اند به توانسته

تر كنش  نمايند. بيان هر كدام از كارگزاران اجتماعي سوره به عنوان بازيگران اصلي متن، در فهم بيش
شدگي، داللت  ها مانند: نمادين كند. اما برخي از مؤلفه بالغي متن كمك مي- گفتاري و ساختار معنايي

رسمي و حذف غيرآگاهانه در متن سوره يافت نشدند و اين امر نشان از ناكارآيي  دهي نيمه امضمني، ن
  مدار در تجزيه و تحليل سورة مباركة قصص ندارد. تحليل گفتمان
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