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 -1مقدمه
قران کریم نه تنها مسلمانان و معتقدان به وحی پیامبر اسالم (ص) را شیفتۀ خود کرده ،بلکه محققاان
غیرمسلمان را نیز به خود مشغول ساخته و پژوهشهای گستردهای را در پی داشته است .بسایاری نیاز از
دیدگاه زبانشناسی به بررسی معانی و مفاهیم قارآن پرداختاهاناد کاه نموناۀ باارز آن ،مطالعاه و تحقیاق
زبان شناس و فیلسوف بلندآوازۀ ژاپنی ،ایزوتسو 1است (عباسی و پورافخم .)1390 ،همانطورکه میدانیم
آدمی از بدو تولد ،جهان هستی را مرحله به مرحله تجربه مایکناد و زباان را بارای انتقاال معنای و بیاان
رخدادهای جهان درون و بیرون از ذهن خویش به کار میبرد .بهواسطۀ زبان است که آدمی ،اندوختاه-
های ذهنیاش را از این دو جهان متماایز -کاه هماان تجرباههاای روزاناهاش مایباشاند -طبقاهبنادی و
بهصورت مفاهیم ،رمزگذاری میکند .وقایع و پدیدهها از طریق این ویژگی -که نقش اندیشگانی نامیده
میشود -بر زبان جاری میشاوند (مهااجر و نباوی .)1376 ،در دساتور نقاشگارا فارانقش اندیشاگانی،
الگوهای تجربه را در قالب فرآیندها در زبان بازنمایی میکند و امکان دستوری برای بازنمایی تجربه در
زبان از طریق فرانقش اندیشگانی تجربی را فراهم میآورد .فرانقش اندیشگانی تجربی ،یکی از سه الیاۀ
معنایی مختلفی است که در دستور نقشگرای نظاممند هلیدی ،2مطرح میشاوند .ایان الیاۀ معناایی کاه
صرفاً از طریق آن تجربههای جهان درون و بیرون ذهن انسان منتق میشود ،بازتابی از وقایع و اندیشهها
به شمار میرود (آقاگ زاده .)1384 ،تحقیقات بسیاری ،نشان دادهاند که بررسی زبانشناختی قارآن ،باه
شناخت بهتری از آن منجر میشود و ما را به اعماق مفاهیم قرآنی سوق میدهد؛ بنابراین ،تحقیق حاضر
درصدد است دیدگاه فرانقش اندیشگانی تجربی را بهمنظور بررسی هفت سوره از سورههای جزء سیام
قرآن کریم ،بهکار گیرد زیرا این دیدگاه ،بیانگر انتقال تجربیاات و اندیشاههاا از طریاق کاالم اسات تاا
مشخّص شود خداوند در این هفت سوره که عبارتند از سورههای مبارکۀ «تکاتر»« ،تکویر»« ،عادیاات»،
«قارعه»« ،نازعات»« ،نبأ» و «عبس» ،کدام فرآیندهای فعلی را برای فهماندن حقایق ،به بشر به کار رفتاه و
بهواسطۀ این فرایندها چه مفاهیمی ،در بطن این سورهها قرار داده شدهاند.

1. Izutsu
2. Halliday's Systemic Functional Grammar
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 -1-1اهداف و ضرورت پژوهش
تاکنون پژوهشهای زیادی در خصوص کاربرد فرانقش اندیشگانی در ماتنهاای مختلا  ،ترتیاب
یافته و باعث روشن شدن حقایق زیادی در خصوص آنها شده است ،حالآنکه در خصوص فرآیندهای
فعلی در چارچوب فرانقش اندیشگانی دستور نقشگرای نظاممناد هلیادی متاون قرآنای -تاا باه اماروز
تاجاییکه پژوهشگر اطّالع دارد -بررسی صورت نگرفته است و خا آن در دنیاای زباانشناسای کاامالً
حس میشود .این نظریه یک نظریۀ جهانی و قالبی مناسب برای بررسی قرآن است و کمک شاایانی باه
آشکار شدن نیمۀ پنهان قرآن ،یعنی معنای آن میکند و به مفسرین ،دید بهتری ارائه مایدهاد زیارا ایان
دیدگاهها برای مفسرین سنّتی قرآن ،غریباند .این دیدگاه به آنها کمک میکند تا نشانههای زیاادی از
زوایای پنهان قرآن را آشکار سازند .از آنجاییکه فرآیندهای فعلی در بافت سورهها معنی پیدا میکنند،
به شناخت بهتر این سورهها نیز کمک مینمایند .پژوهش حاضر ساعی دارد ایان ساورههاا را از دیادگاه
فرانقش اندیشگانی هلیدی ،موردبررسی قرار دهد تا با تشخیص فرآیندهای فعلی و برآورد تنااوب آنهاا
شناخت بهتری از بُعد زبانشناسی این سورهها به دست دهد.
 -2-1سؤاالت اصلی پژوهش
ال  -فرآیندهای فعلی به کار رفته در سورههای هفتگانۀ یادشده ،کدامند؟
ب -کدام فرایندهای فعلی ،بیشترین تناوب را در این هفت سوره دارا میباشند؟
 -3-1فرضیات پژوهش
ال  -همۀ فرآیندهای فعلی در این هفت سوره به کار رفتهاند.
ب -همۀ فرآیندهای فعلی بیشترین تناوب را در این سورهها دارند

.

 -4-1روش پژوهش
روش پژوهش در این تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است .بدینصورت که هفت سوره از جازء سایام
قرآن کریم انتخاب و بر پایۀ چارچوب نقشگرای هلیدی مورد تحلی قرار دادهایم .فرآیندهای آیههای
هر سوره را ،بر پایۀ فرانقش اندیشگانی هلیدی ،تشخیص و در جداولی ،به زباان عربای هماراه باا معنای
آوردهایم ،سپس ،تناوب هر گروه از فرآیندها را بهمنظور پاسخگویی به سراالت تحقیق ،محاسبه کرده-
ایم.
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 -5-1پیشینۀ تحقیق
سورههای قرآنی یکی از اساسیترین قالبهای زبانی ،نمود کالم خداوند در خصوص جهان خارج
و آخرتاند ،چراکه دربردارندۀ حقایقی مربوط به منشاء آفرینش میباشند .با سپری شدن قرنها شواهد
بیشتری برای اتبات کالم خداوند در سورههای قرآنی به دست آورده میشود .از دیدگاههای دیگاری
از جمله معنیشناسی به بررسی سورههای قرانی پرداخته شده است که از آن جمله میتاوان باه دیادگاه
معنیشناسانه اشاره کرد .این دیدگاه بطون قرآن را یک سلسله معانی میداند که با ذهان و ادراک قابا
دریافتند .طرفداران این دیدگاه در نگاه معرفتشناسانه به باطن قرآن ،اتّفاق نظر دارند؛ امّا در تبیاین آن،
تفسیرها و تقریرهای گوناگونی عرضه کردهاند (شاکر .)1380 ،ایزوتسو با دانش گستردهاش در حاوزه-
های فلسفه و زبانشناسی با رویکردی متفاوت به مفاهیم قرآنی ،نگریسته و از این رهیافت به چاارچوب
نظری مشخصی برای تجزیه و تحلی مفاهیم قرآن دست یافته است .او به قول خودش میخواهد کااری
کند که قرآن خود به زبان خود سخن بگوید و ترجمان احوال و مفاهیم خاود باشاد .وی تحقیاق از راه
مفاهیم ترجمهای را به شدّت رد و آن را برای محقق خطری بزرگ میداند .به اعتقاد او چنین کاری باه
احتمال زیاد منجر به نظریههای اشتباه آمیز در حیطاۀ ماوردنظر -در اینجاا مفااهیم قرآنای -مایشاود .از
همین جاست که او به بررسی و تجزیه و تحلی دقیق علمی بر روی خود مفاهیم اصلی متمرکز میشود.
بدین منظور برای پی بردن به معانی مفاهیم عمدۀ قرآن ،به بررسی معنای واژه با توجّه به شرایط فرهنگی
 اجتماعی کاربرد آن میپردازد .ایزوتسو در تجزیه و تحلی مفاهیم قرآنی ،ضمن آنکه تاریخگرایی رادر زبان قرآن پذیرفته و در مباحث خود به اشعار دوران پیش از اسالم استناد کرده است ،به همزمانی در
زبان نیز تمای دارد .وی در بررسی اغلب مفاهیم قرآنی ،دو روش معنیشناسی در زماانی و همزماانی را
بهصورت تحلیلی باهم تلفیق کرده است .هوشنگی و سیفی پرگو ( )1388از منظار زبانشناسای شاناختی،
استعارههای مفهومی را موردبررسی قرار دادهاند .بررسی حوزههاای مبادن نشاان داد کاه مهامتارین ایان
حوزهها عبارتند از :حیوانات ،گیاهان ،ابزارها ،ماشینها ،کسب وکاار و تجاارت و مانناد آن .ازآنجاکاه
گیاهان ،همواره یکی از اولین و اساسیترین عناصر محیط زندگی انسان را تشکی میدهند ،انسانها باه
روشهای مختل  ،گیاهان را برای فهم بیشتار باه کاار گرفتاهاناد .در قارآن کاریم ماوارد متعادّدی از
کاربرد این حوزۀ مفهومی بهعنوان حوزۀ مبدن وجود دارد که ضمن ترکیب با استعارهها و طرحوارههای
تصویری دیگر ،نظامی از ساختار مفهومی قرآن را برای ما روشن میکنند .غضنفری ( )1388از دیادگاه
ادبی ،گفتمانی ،مطالعات ترجمه و زبانشناسیِ نقشگرای هلیدی را بهاختصاار بررسای کارده ،ساپس باه

مطالعه هفت سوره از جزء سیام قرآن کریم بر پایهی دستور نقشگرای نظام مند هلیدی

149

تکرار در متون مقدّس و بهویژه در قرآن پرداخته و اهداف بالغی ،معناایی و زیبااییشاناختی ایانگوناه
عناصر را در این متون ،موردبحث قرار داده است .نمونهای از تکرارهای واژگانی قرآن در سورۀ مبارکۀ
«علق» مورد بررسی قرار گرفته و ترجمههایی که از این نمونه در دو متن فارسای و دو ماتن انگلیسای باه
دست داده شده ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .نگارنده ،سپس ،به دشواری کار ترجمۀ متاون مقادّس،
بهطورکلی و مشکالت برگردان متن قرآن و بخصوص عناصر تکراری آن ،پرداخته است .حاص بحث
چند نکتۀ مهم را در بردارد :نخست ،با توجّه به خاستگاه متافیزیکی و فرابشری متون مقدّس ،ترجمۀ این
متون از حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ دوم ،به نظر میرسد رویکرد «زبانِ مقصاد مادار» در ترجماه
که اصالت را به متن و فرهنگِ مقصد میدهد ،در برگردان این دسته از متنها کارایی نادارد؛ ساوم ،بار
این اساس ،شاید گزینه مناسبتری که در دسترس مترجمانِ این گونه متنهاا قارار دارد رویکارد «زباانِ
مبدن مدار» در ترجمه  -که نقطه مقاب رویکرد پیشین است و اصالت را به زبان و فرهنگ مبدن میدهاد
 باشد. -2دستور نقشگرای نظاممند هلیدی
دستور نقشگرای نظاممند هلیدی ،یکی از انواع رویکردهای نقاشگراسات و متاأخرترین گوناه از
این نوع به شمار میرود (دبیرمقدّم .)1386 ،برخالف صورتگرایان که زبان را مُتشکّ از سااختارهایی
با روابط منطقی میپندارند ،نقشگرایان ،زبان را نظامی برای ایجاد ارتباط تلقی میکنند .هدف هلیدی،
هنگام طرح نظریۀ دستور نقشگرای نظاممند ،درک دستور زبان از طریق تحلی و تعبیر متن بوده اسات
(هلیدی و متیسن .)2004 ،1اساس دستور هلیدی بر دو صفتی که به آن موصوف شده بنیان یافتاه اسات:
نظاممند و نقشگرا .این نگره ،زبان را بهمثابه شبکهای درهمتنیده از نظامها و سیستمها فرض میکند که
در نتیجۀ گزینشها و انتخابهایی که در درون آن رخ میدهد درنهایت به شاک یاک سااختار ،یعنای
زنجیرهای واقعی از گفتار یا نوشتار مُتبلور میشود (مهااجر و نباوی .)1376 ،هلیادی و متیسان (،)2004
دستور نقشگرا را به دلی اینکه زبان را شبکهای از نظامها و مجموعۀ مرتبطی از انتخابهای معنایسااز
میپندارد ،نظاممند مینامند .این دستور ،در وهلۀ اوّل به انتخابهایی که دستور زبان در اختیاار گویناده
یا نویسنده قرار میدهد ،میپردازد .این انتخابها امکان عینیت بخشیدن به صورتهای مختل  ،زبان را
1. Matthiessen
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برای گوینده و نویسنده فراهم میآورند .بایستی یادآور شد که پایۀ اصلی این دستور ،بر اسااس رواباط
جانشینی قرار دارد و در این صورت زبان ،شبکهای از نظامهاست که معنی را تشکی میدهاد .هلیادی،
عقیده دارد زبانشناسی نقشگرای نظاممند در سه معنا ی جداگانه ولی وابسته به هم باه جهات تفسایری
که از متن ،نظام و عناصر ساختهای زبانی -که ذیالً به توضیح آن پرداخته خواهد شد -ارائه میدهاد،
نقشگراست:
 .1نقشگرایی این دیدگاه از طرحریزی آن ناشی میشود ،چراکه بهگونهای است که مایتواناد از
عهدۀ تبیین چگونگی کاربرد زبان برآید .هر متنی در بافت ،مُتجلّی مایشاود .بعاالوه ایان کااربرد زباان
است که در طی سالیان ،نظام را به وجود آورده است .در این دیادگاه ،زباان محصاول اجتمااع اسات و
متناسب با نیازهای آن به وجود آمده و دل بخواهی و قراردادی نیست و عناصر تعیینکنندۀ آن ،انسان و
جامعه میباشند .در این دستور هر عنصری در زبان با ارجاع به چگاونگی کااربرد زباان تبیاین مایشاود
(هلیدی.)1985 ،
 .2بخشهای بنیادین معنی در زبان ،همان بخشهای نقشیاند و فرانقش خوانده میشوند .هلیادی و
متیسن از بند برای بررسی انواع معنی بهره میجویند .در این دستور ،بند تجمع سه الیۀ معنایی اسات هار
یک از این الیههای معنایی فرانقش نامیده میشوند و درمجموع کار انتقال معنی را بر عهده دارند .هماۀ
زبانها حول دو محور عمدۀ معنایی یعنی اندیشگانی و بینفردی شک گرفتهاند .این بخشها نماودی از
دو هدف عام کاربرد زبان در نظام زبانیا ند :یکی فهم محیط (اندیشگانی) و دیگری تعاما باا افاراد در
آن محیط بینا فردی و بخش بنیادین دیگر همانا بخش متنی است که دو بخش قبلی را همراهی میکناد
و آنها را با بافت پیوند میزند( .مهاجر و نبوی.)1376 ،
 .3هر عنصری زبانی ،با ارجاع به نقش آن در ک نظام زبان توضیح داده میشود .در این خصاوص
دستور نقشگرای نظاممند ،دستوری است که تمام واحدهای زبان ،اعام از بنادها و جملاههاا و غیاره را
همانند پیکربندی اصلی نقشها تعبیر و تفسیر میکند و هر بخش زبان متناسب با کا  ،همانناد عنصاری
نقشی تفسیر میشود (ونتوال.)1991 ،1
مفهوم اساسی دیگر سیستم و نظام است ،نظریۀ نظاممند هلیدی ،زبان را بهمثاباه منبعای بارای ایجااد
معنی در نظر میگیرد که معنی از طریق انتخابهای پیچیده معنی بیان میشاود و هار انتخااب منجار باه
1. Ventola
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انتخاب دیگر میشود تا زمانی که تمام دستور بهصورت شبکه درآید .سیستم شام ساه چیاز مایشاود:
یک نقاطی که انتخاب در آنها صورت میگیرد ،دو ،مجموعۀ انتخابهای ممکن ،ساوم ،سااختارهای
بهدستآمده از هر انتخاب ،این سه باهم سیستم را میسازند .سیستمی که مجموعهای از انتخاابهاسات
در محیطی یکسان ظاهر میشوند و بر اساس شرایط محیط یکی از آنها باید انتخاب شود و انتخاابهاا
گزینههای سیستم حالت جانشینی دارند نه همنشینی (کریستال.)1997 ،1
به عقیدۀ تامپسون 2این دستور باه بررسای میازان ارتبااط انتخاابهاا ،در خصاوص معنای و ترتیاب
واژگانی موردنظر ما برای بیان این معنای و چگاونگی ارتبااط ایان دو مایپاردازد .در رویکارد دساتور
نقشگرا ،معنی همواره برابر نقش گرفته میشود و در دستور نقشگرای هلیدی ،سه طبقۀ اساسای بارای
توضیح ،درک و فهم و تولید معنیها وجود دارد .این سه طبقه به دلی اینکه ارتباط میان توالی واژگانی
و انواع نقشها معنیها را تسهی میکنند از اهمیت واالیی برخوردارند .این سه طبقه معنی قاب تشخیص
برای زبان عبارتند از:
 .1معانیکه در آنها از زبان برای بیان تجربههای خود در مورد جهان خاارج و درون ذهان و شارح
وقایع و وضعیتها و عناصر موجود در آنها بهره میجوییم.
 .2معانی که در آنها از زبان برای تعام با افراد و تبات و تأتیرگذاری بر روی رفتارهای آنها و بیاان
دیدگاه خودمان در خصوص مسائ جهان و استنباط یا تغییار آنهاا بهاره مایجاوییم (هلیادی و متیسان،
.)2004
 .3معانی که در آنها با استفاده از زبان به سازماندهی پیامهای خود بهگونهای میپاردازیم کاه نشاان
دهیم ،چگونه این پیامها با پیامهای دیگر و بافت گستردهتری که مورد نظرمان است هماهنگ میشاوند
(تامپسون.)2004 ،
نقشهای ذکر شده در باال توانایی ادغام با هر یک از گسترههای نقشی را دارند و میتاوان از آنهاا
بهعنوان فرانقش یاد کرد .برچسب هر یک از فرانقشهای ذکر شده باهصاورت فارانقش تجربای ،باین-
فردی ،متنی قاب درک است .دستوری که به توصی

نقشی و ترتیب واژگانی میپردازد انعکاسی از این

سه رویکرد بشمار میرود ،چراکه شام سه جزء میشود که هر یک از این جزءها با یکی از فرانقشها

1. Crystal
2. Thompson
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مطابقت دارند؛ بنابراین هر یک از جزءها سیساتمی از انتخاابهاا بارای خاود دارناد .باهعناوانمثاال در
فرانقش اندیشگانی ،سیستم شام واقعه و انجام دهنده و کسی که کار بر روی وی واقع شده ،میشود و
در نتیجۀ یک سری از انتخابهای سیستم ،ساختار باه وجاود مایآیاد .زماانیکاه ایان سااختارها را در
سیستمهای مرتبط با سه جزء قرار میدهیم درنهایت به یک پیام دست مییابیم (ادینگز.)2008 ،1
 -3فرانقش اندیشگانی تجربی
در فرانقش تجربی ،معنی محتوایی و تحتاللفظی مورد توجّه قرار میگیرد که باا تجرباههاای ماا از
جهان بیرون و درون مرتبط است و تجلیگاه آن ،بند تلقی میشاود .تجرباههاای دنیاای درون و بیارون
انسان و آنچه در دنیای درون و ضمیر خودآگاه وجود دارد (احساسات ،تخی و ادراک) متفاوت است،
چراکه تجربههای بیرونی میتوانند شام فعالیتها ،حوادث و وقایعی باشند که خاود ماردم باا دیگاران
آنها را انجام میدهند ،ولی تجربههای درونی ،بهنوعی تکرار تجربههای بیرونای و تبات واکانش باه آن
تلقی میشود و طبقهبندیشان بهمراتب دشوارتر از طبقهبندی تجربههای بیرونی است .از این منظار ،بناد
از سه عنصر اصلی تشکی یافته است:
 .1فرآیند که همان رخداد به وقوع پیوسته در بستر زمان است و معموالً در قالب گروه فعلی متجلّای
میشود و عینیت مییابد و ناظر بر رخداد کنشی احساسی -گفتاری یا وجودی است و به لحاظ معنی در
شش گروه قرار میگیرد.
 .2شرکتکنندگان دخی در این فرآیند در قالب گروه اسمیاند.
 .3عناصر حاشیه ای مرتبط با فرآیند در قالب گروه قیدی یا حرف اضافه عینیت ماییابناد (هلیادی،
.)1994
همانطور که گفته شد فرآیندها به لحاظ معنی به شش گروه تقسیم میشوند :سه گروه اصلی مادی،
ذهنی و رابطهای و سه گروه فرعی رفتاری ،وجودی و بیانی واقاع در مارز باین فرآینادهای اصالی قارار
میگیرد (بالل.)2012 ،2

1. Iddings
2. Bilal
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فرآیند مادّی یکی از انواع مهم فرآیندها است که رخداد و فعالیتهای فیزیکی را در جهان خاارج
نشان میدهد و مستلزم اعمال فیزیکی از قبی دویدن ،پرتاب کردن ،نشستن ،خوردن ،پخاتن ،تراشایدن،
ارّه کردن و غیره است (تامپسون .)2004 ،بندهای مادّی بیانگر کارهاییاند 1که یک فرد انجام میدهد.
درواقع این نوع فرآیند رخداد حادته یا انجام عملی را نشان میدهد و انجام دهنده این نوع فرآیندهاا را
کنشگر می نامند و هر فرآیند مادّی ،شام یک کنشگر میباشد (پهلواننژاد .)1383 ،تفاوت فاحشای
بین رخدادهای دنیای خارج و درون ذهن وجود دارد .فرآیندهای ذهنی ،بیانگر رخدادهای دنیای درون
ذهناند و فع هایی مانند فکرکردن ،تصوّرکردن ،دوست داشتن ،خواستن ،دیدن و غیره به این دساته از
فرآیندها اشاره میکنند .این فرآیندها دارای دو شرکت کنندهاند ،یکی عنصری باشعور کاه احسااس و
اندیشه را درک میکند و حسگر (مُدرِک) 2نامیده میشود و دیگری پدیده ،3رخدادیکه حسگر آن
را احساس و درک و فکر میکند (مهاجر و نبوی .)1376 ،فرآیند رابطهای ،دنیای درون و برون ذهن را
بهم مرتبط میسازد و بر چگونگی بودنِ چیزها و پدیدهها داللات دارد و ایان امار را از طریاق کیفیّات،
موقعیّت و تملّک به آنها نسبت میدهد (همان) .این فرآیندها میان دو مفهوم ارتباط برقرار میکنند و از
لحاظ مفهوم ،یعنی از این نظرکه چه نوعی از «بودن» را نشان میدهند ،یا اسانادی اناد( 4اماین باا هاوش
است) ،یا هویّتی( 5امین نماینده کالس است) دارد (هلیدی .)1985 ،فرآیند رفتاری در مرز میان فرآیناد
های مادّی و ذهنی قرار دارند و این فرآیند ها شام رفتارهای فیزیولوژیکی و روانشناختی (غالباً انسان)
مانند نفس کشیدن ،سرفه کردن ،خندیدن ،گریستن ،اخم کاردن و غیاره اسات .فرآینادهای رفتااری از
ویژگی های تعری

شده خاصی برخودار نیستند و تشخیصشان نسبت به سایر فرآینادها دشاوارتر اسات

چرا که آنها از یاک طارف تاا حادودی شابیه فرآینادهای ماادّی و از طارف دیگار تاا حادودی شابیه
فرآیندهای ذهنی عم میکنند (هلیادی .)1985 ،فرآینادهای بیاانی در مارز میاان فرآینادهای ذهنای و
رابطهای قرار دارند و شام فع هایی میشوند که گفتن یا بیان کردن را میرسانند (همان) .فرآینادهای
وجودی در مرز مشترک با فرآیندهای رابطهای و مادّی قرار دارند و وجود داشتن یا اتفاق افتادن چیز یا
عملی را بیان میکنند و با فع هایی مانند اَستن ،بودن بیان میشوند و از این نظر شبیه فرآیندهای رابطاه-
1. Doing
2. Sensor
3. Phenomenon
4. Attributive
5. Identifying
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ای میباشند .سایر فع های دیگر که از لحاظ معنی با وجود داشتن و اتفاق افتادن شباهت دارند عبارتند
از :باقی ماندن ،رخ دادن ،اتفاق افتادن و از این دست .موجود 1رویداد یا چیزی است که بناد وجاودی،
وجود داشتن آن را بیان میکند .موجود میتواند هر پدیدهای اعم از انسان ،شی ،حیوان باشد (هلیادی،
.)1993
 -4پیشینۀ نظری انجام گرفته درچارچوب دستتور نقتش گترا درصوتوف فترانقش
اندیشگانیتجربی
اولسن )2005( 2با کمک نظریۀ نقشگرای نظاممند هلیدی و با تمرکز بر فرانقش تجربی به تجزیه و
تحلی سخنرانی های هفتگی رئیسجمهور وقت آمریکاا ،بیا کلینتاون ،پرداختاه اسات .وی باا تحلیا
فرآیندهای موجود در سخنرانیهای انتخابشده ،نشان داد که چگونه دولت آمریکا و دشمنان آنها باه
طرق مختل

مورد خطاب قرار گرفتهاند .وی معتقد است درک و شناخت سخنگو از دنیاای واقعای باا

انتخاب وی از انواع مختل

فرآیندها و شرکتکنندگان مشخص میگردد .نتایج بهدساتآماده از ایان

پژوهش ،حاکی از آن است که نسبت توزیع فرآیندهای باه کاررفتاه در ماورد آمریکااییهاا در مقابا
دشمنان آنان  3به  1است .باالترین بسامد نیز مربوط به فرآیندهای مادّی است .وی معتقد است از لحاظ
روانشناسی باال باودن بساامد فرآینادهای ذهنای و رابطاهای باه کاار رفتاه در خطااب باه آمریکااییهاا،
نشاندهندۀ ویژگی های مثبت آنان مانند تواضع ،فروتنی ،منطقای باودن مایباشاد و پاایین باودن بساامد
فرآیندهای ذهنی و بیانی در مورد دشمنان ،بشریّت و انساندوستی آنان را زیر سرال میبارد .تبریازمنش
( ،)1385در پژوهش خود نگاهی به وضعیت درونی درسهای مجموعه آموزشی «فارسای بیااموزیم» از
منظر فرانقش تجربی در چارچوب نظری هلیدی داشته است .دادههای به دست آمده از پیکرۀ پاژوهش،
نشان میدهد ،تقسیمبندی هلیدی درخصوص انواع فرآیندها و نقاشهاای گونااگون شارکتکننادگان
آنها ،در این مجموعه نیز کاربرد دارد .در پیکرۀ این پژوهش که کلیّۀ بندهای درسهای فارد مجموعاه
پنججلدی در سه سطح مقدماتی ،میانه و پیشرفته بررسی و ارزیابی شدهاند ،فرآیند ماادّی و رابطاهای باه
ترتیب ( 45/36و  )28/58درصد از فرآیندها را تشکی مایدهناد .تبریازمنش معتقاد اسات ایان دادههاا

1. Existent
2. Olson
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نشانگر تفاوتهای قاب مالحظه در زمینۀ بسامد رخداد فرآیندهای ذهنای ،بیاانی ،وجاودی ،رفتااری باا
فرآیندهای رابطهای و مادّی میباشند که همین امر نشان دهندۀ نوعی رابطاه باین گوناۀ گفتااری و ناوع
فرآیند است .از دیگر نتایج به دست آمده اینکه فرآیناد رابطاهای در گوناۀ گفتااری و ماادّی در گوناۀ
نوشتاری باالترین بسامد را داراست.
 -5یافتههای پژوهش
این بخش از مقاله به بررسی ناوع فرآینادهای فعلای و تحلیا آنهاا از دیادگاه فارانقش اندیشاگانی
تجربی در چارچوب دستور نقشگرای نظام مناد هالیادی در هفات ساوره از جازءِ سایام قارآن کاریم
پرداخته و میزان فراوانی مطلق و درصد نسبی فرآیندهای مادّی ،ذهنی ،رابطهای ،بیانی و کالمی آن را با
جدول ،ارائه کرده است.
 -1-5سورۀ تکاثر
اولین سورۀ بررسی شده ،تکاتر است که به ترتیب ،فرآیند آیههای آن تجزیاه و تحلیا و درصاد و
فراوانی هر فرآیند در جدول ( )1-5و ( )2-5آورده شده است.
جدول ( :)1-5فرآیندهای به کاررفته در سورۀ تکاثر به همراه معادل فارسی آنها

معادل فارسی

نوع فرآیند

فرآیندهای سورۀ تکاثر
 .1أَلْهَاكُمُ

مشغول کرد

مادّی

 .2زُرْتُمُ

زیارت کردید (به

مادّی

گورستان رسیدید)
چنین نیست

رابطهای

 .4تَعلَمُونَ

میدانید

ذهنی

 .5لَتَرَوُنَّ

هرآینه میبینید

ذهنی

 .6لَتَرَوُنَّهَا

میبینید آن را

ذهنی

 .7لَتُسْئَلُنَّ

پرسیده شوید

کالمی

 .3كَلّا
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جدول ( )1-5انواع فرآیندهای به کاررفته در سورۀ تکاتر را نشاان مایدهاد .همانطورکاه مشااهده
میشود از فرآیندهای ششگانه ،فقط چهار نوع ،فرآیند در آن به کاررفته است که بیانگر انتخاابهاای
خاص برای اهداف ویژه است .همانطورکاه مای دانایم قارآن در محیطای ناازل شاد کاه مردماان آن در
جاهلیت به سر میبردند؛ بنابراین خداوند منّان از فرآیندهایی برای بیان کالم خود اساتفاده کارده اسات
که قاب درک برای آن شرایط بوده و مردم را به تفکر واداشته است.
جدول ( )2-5فراوانی فرایندهای به کاررفته در سورۀ تکاتر را نشان میدهد.
جدول ( :)2-5فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سورۀ تکاثر

انواع فرآیندها

مادّی

ذهنی

رابطهای

رفتاری

کالمی

وجودی

مجموع

فراوانی مطلق فرآیندها

2

3

1

0

1

0

7

در سورۀ تکاتر
فراوانی نسبی فرآیندها

28/57

42/85

14/28

0

0

14/28

100

در سورۀ تکاتر

در این سوره ،فرآیند ذهنی باالترین درصد را نشان میدهد و این نمادی از آگاهی قاادر متعاال باه
تمامی افکار و عقاید پنهان زوایای ذهن آدمی است .همانطورکه از جدول ( )2-2پیداست ،ساه فرآیناد
ذهنی وجود دارد که خداوند متعال ،مردماان را متوجّاه دنیاای درونیشاان مایکناد تاا انادکی باه تفکار
بپردازند .تفکری که الزمۀ انسان بودن است و از تفاخر و افزونطلبی بر یکدیگر باه سابب دارایایهاا و
خویشاوندان بپرهیزند و به این نکته که آخرتی در پیش است بیندیشند.
 -2-5سوره تکویر
دومین سورۀ بررسیشده ،سورۀ مبارکۀ تکویر اسات کاه اناواع فرآینادهای باه کاررفتاه در آن ،در
جدول ( )3-5نشان داده شده است.
جدول ( :)3-5فرآیندهای به کاررفته در سورۀ تکویر به همراه معادل فارسی

معادل فارسی

نوع فرآیند

فرآیندهای سورۀ تکویر
 .1کُوِّرَتْ

پیچیده شد

مادّی

 .2انکَدَرَتْ

بینور و تیره شد

رابطهای

به حرکت درآورده شد

مادّی

 .3سُیِّرَتْ

مطالعه هفت سوره از جزء سیام قرآن کریم بر پایهی دستور نقشگرای نظام مند هلیدی

 .4عُطِّلَتْ

بارنهند

مادّی

 .5حُشِرَتْ

محشور و جمع کردند

مادّی

 .6سُجِّرَتْ

افروخته شد

مادّی

 .7زُوِّجَتْ

جفت گردانده شد

مادّی

 .8سُئِلَتْ

سرال شد

کالمی

 .9قُتِلَتْ

کشته شد

مادّی

 .10نُشِرَتْ

بازشد

مادّی

 .11کُشِطَتْ

کنده و پراکنده شد

مادّی

 .12سُعِّرَتْ

به شدّت افروخته شد

مادّی

 .13نُزْلِفَتْ

نزدیک گردانده شد

مادّی

 .14عَلِمَتْ

داند

ذهنی

 .15نَحْضَرَتْ

حاضر کرد

مادّی

 .16نُقْسِمُ

قسم خورد

کالمی

 .17عَسْعَسَ

پشت کرد

مادّی

 .18تَنَفَّسَ

بردمید و نفس کشید

مادّی

دید

ذهنی

 .20تَذهَبُونَ

میروید

مادّی

 .21شأءُ

خواست

کالمی

 .22یَسْتَقِیمَ

تابت و پابرجاشد

رابطهای

 .23تَشَاؤُونَ

میخواهید

ذهنی

بخواهد

ذهنی

 .19رَآهُ

 .24یَشَاءَ
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در سااورۀ تکااویر ،بیسااتوچهااار فراینااد باه کااار رفتااه اساات و از فرآیناادهای شااشگاناۀ فاارانقش
اندیشگانی ،چهار نوع آن تشخیص داده شد که منطق بهکارگیری آنها با توجّه به بافت ساوره و انساجام
معنی آن ،قاب توضیح است .ایان ساوره باه وقاایع روز قیامات مایپاردازد .بارای آنکاه ایان موضاوع،
قاب درک برای بشر باشد ،خداوند از پدیده های جهان خارج نام برده تا تصویر بهتری از آن ارائه شود و
به این دلی فرآیند مادّی بیشتر به کار رفته است تا انسانها از این نشانهها استفاده کرده و به راه راسات
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هدایت شوند .بارای رسایدن باه درک بهتاری از کااربرد فرآینادها ،جادول ( )3-5درصاد فرآینادهای
پنجگانه را در سوره تکویر نشان میدهد.
جدول ( :)4-5فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سورۀ تکویر

انواع فرآیندها

مادّی

ذهنی

رابطهای

رفتاری

کالمی

وجودی

مجموع

فراوانی مطلق
فرآیندها در سورۀ

15

4

2

0

3

0

24

تکویر

جدول ( )4-5فراوانی مُطلق و درصد فراوانی نسبی فرآیندهای پانجگاناه در ساورۀ تکاویر را نشاان
میدهد .در این سوره ،فرآیند مادّی آیات به دلی تصویرگری وقایع و رخدادهای جهان بیرونی به علّت
آشنایی انسانها با آیات و نشانههای قادر متعال در جهاان فاانی از فراوانای بایشتاری برخاوردار اسات.
فرآیند بعدی که مرتبۀ دوم را داراست ،مربوط به فرایند ذهنی است که کامالً متناسب باا حاال و هاوای
این سوره است تا مردم با اندکی تفکّر به حکمت کالم خداوند ،پی ببرند .فرآیند بعدی ،کالمای اسات
که با آن خداوند بیان میدارد :محمد (ص) بهراستی هدایتگر شماست پس از او پیروی کنید .فرآیناد
رابطهای برای بیان ارتباط حضرت محمد (ص) با خدا به کار رفته است کاه حقیقتااً کااربرد آن منطقای
است .دلی اینکه از فرآیند رفتاری استفاده نشده آن است که متناسب با حال و هوای این سوره نیست.
 -3-5سوره عادیات
سوره بعدی که مورد بررسی قرار گرفته و فرآیندها و میزان کاربرد فرآینادهای آن مشاخص شاده
است ،سورۀ عادیات میباشد که جدول ( )5-5نمایشگر فرآیندهای آن است.
جدول ( :)5-5فرآیندهای به کاررفته در سورۀ عادیات به همراه معادل فارسی

معادل فارسی

نوع فرآیند

فرآیندهای سوره عادیات
 .1فَأَتَرْنَ

برانگیزد /پس زیر و رو کرد

مادّی

 .2یَعْلَمُ

میداند

ذهنی

 .3بُعْثِرَ

برانگیخته شود

مادّی

 .4حُصِّ َ

آشکار گشت  /پیروز آورده شد

مادّی

 .5فَوَسَطْنَ

پس به میان دشمن وارد شوند

مادّی

مطالعه هفت سوره از جزء سیام قرآن کریم بر پایهی دستور نقشگرای نظام مند هلیدی
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این سوره در مورد وقایع روز قیامت صحبت میکند به همین دلیا تصویرساازی آن باا اساتفاده از
فرآیند مادّی صورت گرفته است و از پدیدههایی سخن به میان آمده که بشر هر روز با آنها سار و کاار
دارد تا بتواند آن وقایع را بهدرستی درک کند .هلیدی و متیسن ( )2004اعتقاد دارد که بشر پدیدههاایی
را که فراتر از امور دنیویاند از طریق استعارههای مفهومی مربوط به امور دنیوی درک میکند؛ بنابراین
خداوند منّان که آفرینندۀ بشر است و بیشتر از ما به این امر آگاهی دارد ،در کالم خود از این ویژگای
بهره جسته است .به همین دلی از پنج فرآیند موجود در آن ،چهار مورد مربوط به فرایند مادّی است .در
این سوره در مقایسه با سورههای دیگر دو فرآیند دیده میشود کاه درصاد آنهاا بارآورد و در جادول
105

( )6-5آمده است.
جدول ( :)6-5فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سوره عادیات

انواع فرآیندها

مادّی

ذهنی

رابطهای

رفتاری

کالمی

فراوانی مطلق فرآیندها

4

1

0

0

0

وجودی مجموع
0

5

در سوره عادیات
فراوانی نسبی فرآیندها

80

20

0

0

0

0

100

در سوره عادیات

جدول ( ) 6-5فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی فرآیندهای ششگانه را در سورۀ عادیات نشاان
میدهد که در آن نیز همانند سورۀ تکویر فرآیند مادّی آیات به دالی ذکر شده ،از فراوانای بایشتاری
برخوردار است که میزان کاربرد آن هشتاد درصد است و بیست درصد هم فرآیند ذهنی است که جای
بسی تفکر دارد چرا که فقط دو فرآیند از فرایندهای دیگر کااربرد دارناد .پاس ضارورتی در ایان کاار
وجود داشته است و آن اینکه با ایجاد محدودیت ذهن انسان به پدیدههای خاص  -کاه در ایان ساوره،
وقایع جهان آخرت است -معطوف شود.
 -4-5سوره عبس
سورۀ چهارم ،سوره عبس است که در آن همانند ساورههاای دیگار فراینادهای فعلای ،تشاخیص و
میزان کاربرد هر فرآیند مشخص شده است .جدول ( )7-5فرآیندهای فعلی در این سوره را نشاان مای-
دهد.
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جدول ( :)7-5فرآیندهای به کاررفته در سوره عبس به همراه معادل فارسی

فرآیندهای سوره عبس

معادل فارسی

نوع فرآیند

 .1عَسعَس

روی ترش کرد

رفتاری

 .2تَوَلَّى

برگشت

مادّی

 .3جَاء

آمد

مادّی

 .4يُدْرِيكَ

دانا کرد

رابطهای

 .5يَزَّكَّى

پاک شود

رابطهای

 .6يَذَّكَّرُ

یادآوری میکند

ذهنی

 .7فَتَنفَعَهُ

سود دهد

مادّی

 .8اسْتَغْنَى

توانگر شد

مادّی

 .9تَصَدَّى

روی میآوری

مادّی

 .10يَزَّكَّى

پاک شود

رابطهای

 .11جَاء

آمد

مادّی

 .12يَسْعَى

میکوشد

مادّی

 .13يَخْشَى

میترسد

ذهنی

 .14تَلَهَّى

سرگرم میشوی /غفلت

ذهنی

میورزی
 .15تَذْكِرَةٌ

پند دادن

کالمی

 .16شَاءَ

خواست

ذهنی

 .17ذَكَرَهُ

یاد کرد

ذهنی

 .18قُتِلَ

کشته شد

مادّی

 .19أَكْفَرَهُ

کفرپیشه است

رابطهای

 .20خَلَقَهُ

آفرید

مادّی

 .21فَقَدَّرَهُ

اندازهگیری نمود

مادّی

 .22يَسَّرَهُ

آسان نمود

مادّی

 .23فَأَقْبَرَهُ

در قبر نمود او را

مادّی

مطالعه هفت سوره از جزء سیام قرآن کریم بر پایهی دستور نقشگرای نظام مند هلیدی

 .24أَنشَرَهُ

زنده کرد

مادّی

 .25لَم يَقْضِ

انجام نداده است

مادّی

 .26أَمَرَهُ

امر کرد

کالمی

 .27فَلْيَنظُرِ

باید ببیند

کالمی

 .28صَبَبْنَا

ریختیم

ذهنی

 .29شَقَقْنَا

شکافتیم

مادّی

 .30أَنبَتْنَا

رویانیدیم

مادّی

 .31جَاءَ

آمد

مادّی

 .32يَفِرُّ

فرار میکند

مادّی

 .33يُغْنِيهِ

بینیاز میکند

مادّی

 .34تَرْهَقُهَا

فرا میگیرد

مادّی
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جدول ( )7-5نشان میدهد که در سورۀ عبس سیوچهار فرآیند فعلی وجاود دارد و از فرآینادهای
ششگانه چهار مورد ،دیده میشاود کاه دوبااره همانناد ساورههاای دیگار بافات و انساجام معناایی آن
توجیهکنندۀ کاربرد آنهاست .در این سوره نیز همانند سورههای تکویر ،عادیات ،فرآیند مادّی آیات باه
دلی تصویرگری وقایع و رخدادهای حیات و ممات بشر و سیر زندگانی دنیوی انسانها در این جهان از
فراوانی بیشتری برخوردار است .سورۀ عبس ،همانند سورههای دیگر در مورد وقایع روز قیامت است،
امّا در این سوره در مورد عاقبت کافران و مرمنان و احوال آنها در آن روز مقایسه میشود بنابراین برای
آنکه انسان ،پند گیرد و به راه راست هدایت شود ،ابتدا نعمتهای خدا بر روی زماین تاذکّر داده شاده
است تا به بشر فهمانده شود که پروردگا ر از شکم مادر و قب از آن به فکر انسان بوده است و به هماین
دلی نعمت های زیادی برای وی خلق کرده است .برای درک بهتر از فرآیندهاای فعلای در ایان ساوره؛
درصد آنها در جدول ( )8-5آمده است.
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جدول ( )8-5فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سوره عبس

انواع فرآیندها

مادّی

ذهنی

رابطهای

کالمی

وجودی

مجموع

فراوانی مطلق فرآیندها در

21

6

4

2

0

34

سوره عبس
فراوانی نسبی فرآیندها در

62/76

18/64

11/76

0

5/88

100

سوره عبس

جدول ( ) 8-5فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی فرآیندهای شاشگاناه در ساورۀ عابس را نشاان
میدهد .فرآیند مادّی ب یشترین درصد را در این مجموع به خود اختصاص داده است برای اینکه بشار در
مورد این پدیدهها فکر کند .فرآیند ذهنی بعد از فرآیند مادّی بیشترین درصد را داراست .فرآیند بعدی
که بعد از فرایند ذهنی قرار دارد ،فرآیند رابطهای است که باهوسایلۀ آن ،ویژگایهاای دو گاروه یعنای
کافران و مرمنان ،بیان شده است .با فرآیند کالمی ،امر خداوند در قیامت بیان شده است.
 -5-5سوره قارعه
سوره قارعه پنجمین سورۀ بررسی شده است که جادول ( )9-5فرآینادهای تشاخیص دادهشاده را
نشان میدهد.
جدول ( :)9-5فرآیندهای به کاررفته در سوره قارعه به همراه معادل فارسی

فرآیندهای سوره قارعه

معادل فارسی

نوع فرآیند

 .1اَدْرَئكَ

آگاه کرد تو را

ذهنی

 .2يَکُونُ

میباشد

رابطهای

 .3تَکُونُ

میباشد

رابطهای

 .4خَفَّتْ

سبک باشد

رابطهای

در این سوره ،فرآیند رابطهای آیات ،به دلی تصویرگری ویژگیهای کاافران و مرمناان از فراوانای
بیشتری برخوردار است .این سورۀ کوتاه همانند سورههای دیگر جزء سیام در مورد قیامت است؛ امّاا
برخالف آنها که فرآیند مادّی بیشترین کاربرد را داشت ،در این سوره فرآیند ذهنی باالترین درصاد
را نشان میدهد .توجّه به بافت زبانشناسی این نکته را مینمایاند کاه پروردگاار متعاال ،در ایان ساوره،

مطالعه هفت سوره از جزء سیام قرآن کریم بر پایهی دستور نقشگرای نظام مند هلیدی
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مردم را دعوت به توجّه به دنیای درونی میکند تا بشر به خلوت رفته و تفکر کند که به چه دلیا یکای
از نامهای روز قیامت قارعَه است؟ ایمان و اعتقاد مردم محک زده میشود تا در درون خود به سابک و
سنگین کردن خویش بپردازند برای درک بهتر این فرایند فراوانی آنها در جدول ( )10-5آورده شاده
است.
جدول ( :)10-5فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سورۀ قارعه

انواع فرآیندها

مادّی

ذهنی

رابطهای

رفتاری

کالمی

وجودی

مجموع

فراوانی مطلق فرآیندها در

0

1

3

0

0

0

4

سورۀ قارعه
فراوانی نسبی فرآیندها در

0

25

0

75

0

0

100

سورۀ قارعه

جدول ( ) 10-5فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی فرآیندهای ششگانه در ساورۀ قارعاه را نشاان
میدهد ،جدول باال نشان میدهد که در این سوره برخالف ساورههاای قبلای ،فرآیناد ماادّی کااربردی
ندارد و فقط سه فرآیند رابطهای و یک فرآیند ذهنی وجود دارد .بافت این سوره نشانگر ایان انتخااب-
های ویژه است زیرا در این سوره صفاتی به انسانها یا پدیدههای مادّی نسبت داده میشاود و از طارف
دیگر به بشر آگاهی نسبت به آخرت داده میشود ،پس این دو فرآیند با اهداف ماورد ساوره ،مطابقات
میکند.
 -6-5سوره نازعات
ششمین سورۀ مورد بررسی ،سورۀ نازعات است که جدول ذی  ،فرآیندهای آن را نشان میدهد.
جدول ( :)11-5فرآیندهای به کاررفته در سوره نازعات به همراه معادل فارسی

فرآیندهای سوره نازعات

معادل فارسی

نوع فرآیند

 .1سبْقَا

سبقت گرفتند دو نفر

مادّی

 .2تَرْجُفُ

میلرزیم  /به لرزه میافتیم

مادّی

 .3تَتْبَعُهَا

از پی درآید /اتفاق افتد

مادّی

 .4يَقُولُونَ

گویند

کالمی
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 .5كُنّاَ

شدیم

رابطهای

 .6قالوا

گفتند

کالمی

 .7نَادَاهُ

او را صدا زد /او را ندا داد

کالمی

 .8اذْهَبْ

برو

مادّی

 .9فَقُلْ

پس بگو

کالمی

 .10تَزَكّی

پاک شوی

مادّی

 .11أَهْدِيَكَ

هدایت کنم تو را

مادّی

 .12فَتَخْشَى

بترسی

ذهنی

 .13فَأَرَاهُ

پس نشان داد به او

مادّی

 .14فَکَذَّبَ

تکذیب کرد

کالمی

 .15اَدبَريَسُعُی

بشتافت /به کوشش برخاست

مادّی

 .16فَحَشَرَ

پس جمعیتی کرد

مادّی

 .17فَنَادَى

ندا در داد

کالمی

 .18فَقَالَ

پس گفت

کالمی

 .19فَاَخَذَهُ

پس گرفت او را

کالمی

 .20يَخْشَی

میترسد

رابطهای

 .21بَنَأهَا

بنا کرد

ذهنی

 .22رَفَعَ

بلند گردانید

مادّی

 .23فَسَوَّاهَا

راست کرد

مادّی

 .24أَغْطَشَ

تاریک گردانید

مادّی

 .25اَخرَجَ

ظاهر ساخت /خارج ساخت

مادّی

 .26دَحَاهَا

گسترانید

مادّی

 .27أَخْرَجَ

بیرون آورد

مادّی

 .28أَرْسَاهَا

استوار گردانید

مادّی

 .29جَاءَتِ

آید – آمد

مادّی

مطالعه هفت سوره از جزء سیام قرآن کریم بر پایهی دستور نقشگرای نظام مند هلیدی

 .30يَتَذَكَّرُ

یاد آوری می کند

مادّی

 .31سَعَی

سعی کرد

مادّی

 .32بُرِّزَتِ

ظاهر کرد

مادّی

 .33طَغَی

زیادهروی کرد

مادّی

 .34آثَرَ

برگزید

مادّی

 .35خَافَ

بترسد ،ترسید

ذهنی

 .36نَهَى

بازدارد

مادّی

 .37يَسْأَلُونَكَ

میپرسند ترا

کالمی

 .38أَيَّانَ

کی باشد

رابطهای

 .39يَخْشَاهَا

میترسد

ذهنی

 .40يَرَوْنَهَا

ببیند آن را

ذهنی

 .41يَلْبَثُوا

درنگ نکردهاند

مادّی
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در این سوره نیز همانند سورههای تکویر ،عادیات و عبس ،فرآیند مادّی آیات به دلی تصاویرگری
وقایع و رخدادهای حیات و ممات بشر و سیر زندگانی دنیوی انسانها در این جهان و هشدار نسابت باه
اعمالی که انجام میدهد و سعی در متوجّه کاردن انساان باه خلقات آسامانهاا و زماین وجاود دارد؛ از
فراوانی بیشتری برخوردار است .سورۀ نازعات همانند سورههاای دیگار باه نتیجاۀ اعماال بشار در روز
قیامت اشاره میکند و به انسانها هشدار داده میشود که نتیجۀ دشامنی و دوساتی باا پیاامبر خادا (ص)
چیست .همچنین نتیجۀ اعمال مرمنان چه خواهد بود و رفتار فرشتگان با هر گروه به چه صورتی خواهاد
بود .از پدیده های زمینی برای آگاه ساختن بشر صحبت شده است تا همۀ افراد به هر سطح سواد و طبقه
بتوانند درک بهتری از قیامت به دست آورند .به همین دلی از فرآیند مادّی بیشترین بهره گرفتاه شاده
است .برای اینکه میزان کاربرد فرآیندها مشاهده شود ،جدول ( )12-5آورده شده است.
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جدول ( :)12-5فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سوره نازعات

مادّی ذهنی

انواع فرآیندها
فراوانی مطلق فرآیندها در

5

24

رابطهای

رفتاری

3

0

کالمی وجودی
9

0

مجموع
41

سوره نازعات
فراوانی نسبی فرآیندها در سوره 58/53

12/19

7/31

0

21/95

0

100

نازعات

جدول ( ) 12-5فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی فرآیندهای ششگانه در سوره نازعات را نشان
میدهد .از چه ویک فرآیند فعلی ،بیستوچهار مورد مربوط به کاربرد فرآیند ماادّی اسات کاه دلیا
کاربرد آن در باال توجیه شاد .فرآیناد کالمای ،دوماین فرآینادی اسات کاه درصاد بااالیی را باه خاود
اختصاص داده است .دلی آن این است که از آن برای صحبت از فرامین ،هشدارهای خداوناد باه ناوع
بشر در آخرت سخن رفته است .از فرآیند ذهنی هم بارای اشااره باه دنیاای درونای بشار و درنهایات از
فرآیند رابطهای برای برقراری ارتباط مشخصات افراد و پدیدهها بهره گرفته شده است.
 -7-5سوره نبأ
آخرین سورۀ مورد تحلی قرارگرفته سورۀ نبأ است که فرآیندهای مشخص شده در آن ،در جادول
( )13-5آمده است.
جدول ( :)13-5فرآیندهای به کاررفته در سوره نبأ به همراه معادل فارسی

فرآیندهای سوره نبأ

معادل فارسی

فرآیند

 .1يَتَسَاءَلُون

میپرسند

کالمی

 .2سَيَعُلَمُون

خواهند دانست

ذهنی

 .3سَيَعُلَمُونَ

خواهند دانست

ذهنی

 .4لم نَجْعَلِ

قرار ندادیم

ذهنی

 .5خَلَقْنَاكُمْ

آفریدیم

مادّی

 .6جَعَلْنَا

قراردادیم

مادّی

 .7جَعَلْنَا

گردانیدیم

مادّی

 .8بَنَيْنَا

قراردادیم

مادّی

مطالعه هفت سوره از جزء سیام قرآن کریم بر پایهی دستور نقشگرای نظام مند هلیدی

 .9جَعَلْنَا

قراردادیم

مادّی

 .10أَنزَلْنَا

فرستادیم

مادّی

 .11لِنُخْرِجَ

بیرون میآوریم

مادّی

 .12كَانَ

گردید ،بود

مادّی

 .13يُنفَخُ

دمیده شود

رابطهای

 .14فَتَأْتُونَ

میآیند

مادّی

 .15فُتِحَتِ

گشوده شد

مادّی

 .16سُيِّرَ

به حرکت درآورده شد

مادّی

 .17لَّا يَذُوقُونَ

نمیچشند

مادّی

 .18كَانُوا

بودند

رابطهای

 .19لَا يَرْجُونَ

امید نداشتند

ذهنی

 .20كَذَّبُوا

تکذیب کردند

کالمی

 .21أَحْصَيْنَاهُ

شمردیم

مادّی

 .22نَّزِيدَكُمْ

نیفزاییم

مادّی

 .23لَّا يَسْمَعُونَ

نمیشنوند

ذهنی

 .24لَا يَمْلِکُونَ

نیستند

رابطهای

 .25يَقُومُ

میایستند

مادّی

 .26لَّا يَتَکَلَّمُونَ

سخن نگویند

کالمی

 .27أَذِنَ

اجازه داد

کالمی

 .28قَالَ

گفت

کالمی

 .29اتَّخَذَ

خواست

کالمی

 .30مَآبًا

بازگشتی

مادّی

 .31أَنذَرْنَاكُمْ

بیم کردیم شمارا

کالمی

 .32يَنظُرُ

مینگرد

ذهنی

 .33يَقُولُ

میگوید

کالمی
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در این سوره نیز همانند سورههای تکویر ،عادیات ،عبس و نازعات ،فرآیند مادّی ،رخداد بیشتری
دارد .سورۀ نبأ نیز در مورد امور حسابرسی روز قیامت خبر میدهد ،امّا برای اینکاه ذهان بشار را آماادۀ
دریافت اخبار روز حسابرسی کند ابتدا از پدیدههاایی کاه خاالق سابحان ،بارای آراماش بشار آفریاده،
صحبت به میان آورده است .به همین دلی فرآیند مادّی بهطور نسبی ،پنجاهدرصد است و بعاد از آن باه
رویدادهای آن روز اشاره شده است .فرآیند بعادی کاه کااربرد بایشتاری در ایان ساوره دارد فرآیناد
کالمی است .برای دادن هشدار و دعوت به تفکّر از این فرآیند استفاده مایشاود .در ایان ساوره نیاز از
موضوع دعوت مردم به پرهیزگاری و دست کشیدن از کارهای بد استفاده شده است .همانند سورههای
دیگر میزان رخداد هر فرآیند برآورد در جدول ( )14-5آورده شده است.
جدول ( :)14-5فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سورۀ نبأ

انواع فرآیندها

مادّی

ذهنی

رابطهای

فراوانی مطلق فرآیندها در

16

6

3

رفتاری کالمی وجودی مجموع
0

8

0

33

سورۀ نبأ
فراوانی نسبی فرآیندها در

48/48

18/18

9/09

0

24/24

0

100

سورۀ نبأ

جدول ( ) 14-5فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسابی فرآینادهای شاشگاناه در ساورۀ نباأ را نشاان
میدهد .چهار فرآیند در این سوره مشخص شده است که فرآیناد ماادّی بااالترین درصاد را داراسات،
هشت مورد کاربرد فرآیند کالمی وجود دارد که از آنها برای صحبت از پرسوجاو افاراد و گفتاههاای
خداوند بهره گرفته شده است .از فرآیند ذهنی هم همانند سورههاای دیگار بارای صاحبت از درونیاات
افراد و از فرآیند رابطهای برای ربط دادن صفات استفاده شده است .برای آنکه بتوان به درک کلای در
مورد تمامی سورههای مورد بررسی رسید و به سراالت و فرضیّههای تحقیق ،پاساخ داد تعاداد کا هار
فرآیند در ک سورههای بررسی شده ،در جدول ( )15-2آمده است.

مطالعه هفت سوره از جزء سیام قرآن کریم بر پایهی دستور نقشگرای نظام مند هلیدی
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جدول ( :)15-5فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی فرآیندهای به کاررفته در هفت سوره جزء ستیام
قرآن

انواع فرآیندها

مادّی

ذهنی

رابطهای

رفتاری

کالمی

وجودی

مجموع

فراوانی مطلق فرآیندها در

82

26

16

1

23

0

148

هفت سورۀ جزء سیام قرآن
درصد فراوانی نسبی فرآیندها

55/40

17/56

0/67

10/81

15/54

100

0

در سورههای جزء سیام قرآن

در نمودار زیر فراوانی ک فرآیندها در سورههای موردبررسی ارائه شده است.
وجودی

0

کالمی

15/54

رفتاری

0/67

رابطه ای

10/81

ذهنی

16/21

مادی

55/4
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

نمودار ( :)1-5درصد فراوانی نسبی فرآیندهای به کاررفته در هفت سورۀ جزء سیام قرآن

همانطورکه جدول ( )15-5و نمودار ( )1-5نشان میدهند ،فرآیند مادّی بیشترین درصد از کااربرد را
داراست .فرآیند بعدی ،در مقایسه با فرآیندهای رفتاری ،فرآیند ذهنای و ساپس فرآیناد کالمای اسات.
فرآیندهای رابطهای و رفتاری درصد پایینی را دارا مایباشاند .فرآیناد وجاودی ،در ایان هفات ساوره،
مشاهده نشد .پس سورههای بررسی شده شباهت بیشتری دارند تاا تفااوت؛ زیارا در آنهاا فرآینادهای
اصلی دستور نقشگرایی ،یعنی مادّی ،ذهنی و کالمی بیشترین کاربرد را نشان مایدهاد .فرآینادها در
سورههای بررسیشده نشاندهندۀ انسجام مفهومی معنایی است .هلیدی و حسن ( )1985اعتقاد دارد کاه
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روابط معنایی موجود در متن ،سازندۀ آن است و انسجام ،هماواره در جاایی دیاده مایشاود کاه تفسایر
برخی از عناصر به عناصری دیگر وابسته است ،یعنی الزمۀ یک عنصر پیشفرض عنصری دیگار اسات،
بهطوریکه بدون رجوع به یک عنصر ،رمز عنصر دیگر را نتوان گشود (به نق از کاوسیناژاد.)1379 ،
فرآیندهای به کاررفته در هفت سورۀ بررسی شده در بافت آن سورهها قاب تعبیر و تفسیرند نه در خارج
از آنها ،زیرا در آن بافتها معنی موردنظر را میرسانند نه در خارج از آن .پس انسجام معنایی بهراحتای
قاب شناسایی در کتاب جهانی یعنی قرآن است .این هفت سوره از طرف دیگر باهم متن دیگری را می-
سازند ،زیرا آنها مضامین مشترک زیادی باهم دارند و خداوند متعال آنها را بهصورت منطقی بار پیاامبر
خود نازل کرده است .همانطورکه دیده شد آنها بیشتر مربوط به وقایع جهان بعد از مرگاناد و ایان از
دیدگاه زبانشناسی دارای بار معنایی مثبت است زیرا این ویژگی خالق شبکهای اسات کاه کاامالً دارای
انتخابهایی است که در محیطی یکسان ظاهر شده است .طبق نظر هلیدی ( )1994سیستم شام سه چیز
است .یکی نقاطی که انتخاب در آنها صورت میگیرد ،دوم مجموعهای از انتخاابهاای ممکان ،ساوم
ساختار به دست آمده از هر انتخاب .این سه با هم نظام را میسازند و این موضوع در ایان هفات ساوره
دیده میشود .قرآن ،همچنین برای زندگی و تعامالت اجتماعی هم آموزههایی دارد که در فرآینادهای
فعلی بررسی شده ،دیده شد زیرا همانطور که نمودار ( )1-5نشان مایدهاد؛ فرآیناد ماادّی بایشتارین
کاربرد را داراست.
نکتۀ جالبی که بررسی این هفت سوره نشان داد ،این است که فرآیند وجودی ،در هیچکدام از آنها
مشاهده نشد که نیاز به بررسی دقیق دارد تا علّت آن مشخّص شود .نگارنده بر این باوراست کاه از ایان
فرآیند برای اشاره به وجود داشتن چیزی یا پدیدهای استفاده مایشاود حاالآنکاه وجاود آخارت یاک
پدیدۀ بدیعی است و نیازی به کاربرد این فرآیند نبوده است .بررسی هفت سورۀ قرآنی ،نهتنها باه درک
ساختار آن ،بلکه به درک معنای ژرف ساختی آن نیز کمک میکند .چنین بررسی نیماۀ پنهاان نیاات و
مقاصد آموزههای آن را که در ورای گفتار نهفته ،آشکار میکند و خواننادگان آن را باه چاالش مای-
کشد.
 -6نتیجهگیری
بررسی هفت سوره از جزء سیام قرآن کاریم از منظار فارانقش اندیشاگانی تجربای ،بیاانگار ایان
موضوع است که قرآن کریم ،همواره به برقراری و تبات بخشی به روابط اجتماعی و بیان حقایق دنیوی
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و اخروی پرداخته است .این کالم است که میان خود و بافت ارتباط برقرار میکند و در بیان رخدادها و
واقعه های جهان خارج و آخرت از فرآیندهای اصلی مخصوصاً مادّی بیشتر استفاده میشود .همانطورکه
تحلی دادهها ،نشان میدهد ،میزان کاربرد این فرآیند  54/4درصد است .این دساته از فرآینادها ،نقاش
بسزایی در بازنمایی و بازآفرینی کالم خداوند ،برای آدمی دارند .کما اینکاه بافات ساورههاای قرآنای،
نقش بسزایی در نمود این فرآیندهای فعلی دارند.
همانطورکه برای همگان مشهود است ،قرآن در بافتی نازل شده است که مردم آن بیسواد بودهاند،
به همین دلی خداوند برای قاب درک کردن کالم خود ،از فرآیند مادّی بیشتر بهره گرفته است تا عامۀ
مردم آن را بفهمند و از آن درک ویژهای به دست آورند .حتّی قرآن ،برای افاراد کام سان و ساال هام
قاب فهم است ،زیرا اولین چیزی که برای بشر قاب درک است تجربیات مربوط به جهان خارج و محایط
اطراف است و خداوند بهعنوان خالق بشر با کالم خاود ،بارای درک وقاایعی کاه خاارج از حاس بشار
است ،توانسته برای درک بشر از حقایق پنهان غیرقاب درک وی را کمک کند .باا گذشات قارنهاا از
نزول قرآن ،باز بشر می تواند با تکیه به فرایند مادّی درکی متفاوت و جدید از آن باه دسات آورد .بشار
بیشترین درکش را مدیون جهان مادّی است .دومین فرآیند فعلی که درصد باالیی از کااربرد را نشاان
میدهد ،فرآیند ذهنی است به دنیای درون -که فارغ از دنیای مادّی است -مایپاردازد .ایان فرآیناد در
کالم خداوند ،معطوف به خواست های ذهنی بشر است و خداوند از طریق آنها بشر را به تفکّر و تعق وا
میدارد تا پند گیرد یا پذیرای کالم خ داوند باشد و بتواند با تکیه به این فرآیند ،مسائ غیار ماادّی را باا
تفکّر انتزاعی برای خویش قاب درک کند .به همین دلی  ،میازان کااربرد ایان افعاال  16/21درصاد ،در
مجموع افعال بررسی شده است .سومین فرآیندی که درصاد بااالیی را باه خاود اختصااص داده اسات،
فرآیند کالمی است که  15/54درصد میباشد .بشر از طریق کالم هم زبان را فرا میگیرد و هم از طریق
آن کارهای زیادی ،مث ایمان آوردن را می تواند انجام دهد؛ بنابراین خداوند بارای انتقاال اطّالعاات و
آموزههای دینی از این افعال در مرحلۀ سوم استفاده کرده است زیرا اترگاذاری ایان افعاال از دو گاروه
دیگر کمتر است.
فرآیندهای دیگر به تناسب تأتیرگذاری ،در سطوح بعدی قرار میگیرند .چاون درصاد کامتاری از
تأتیرگذاری را دارا میباشند .قرآن کریم با کاربرد فرآیندهای مختل  ،جهانی بودن خود را تابات و باا
زبان خود مفاهیم خود را تعبیر و تفسیر میکند .جهان قرآن نشااندهنادۀ مهام باودن انساان اسات زیارا
خداوند منّان درک آموزههایش را برای مخاطبانش با فرآیندهای مختل  ،امکانپذیر میکناد .اساتفاده
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از فرآیندها دارای بار ارزشی مثبت و با اندیشۀ قرآنی هم سازگار است همچنین آنهاا باه حقاایق قرآنای
تجسّم بخشیدهاند زیرا بیتردید یکی از مشکالتی که اسالم با آن ماواجهاه باوده ،درک و فهام مفااهیم
قرآنی توسّط مردم است .پس قرآن با سادهترین فرآیند ،یعنی ماادّی کاه بایشتارین کااربرد را در ایان
پژوهش داشته ،به احتجاج پرداخته است و بیآنکه آنها را در پایچوخام مباحاث کالمای و جادالهاای
ذهنی ،گرفتار سازد به ارائه استداللی روشن و قاب فهم ،گره ذهنی آنان را گشوده است .ایان فرآینادها
همانند تصاویریاند که به دقت ،ریزترین زوایای دل و روح بشار را آشاکارا تصاویر کارده و چناان در
اعماق وجود بشر غور کرده که نامرئیترین حرکات روحانگیز از نگاه تیزبین آن باه دور نماناده اسات.
در خیلی از موارد ،قرآن امور روحی و غیر مادّی را در لباس محسوسات ارائه کرده و تصاویری زنده از
آنها به نمایش گذاشته است.
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