تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت
در دو جزء آخر قرآن

سال هجدهم /شماره  /9پياپي  /75پاييز 5935

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سید حسین سیدی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
زهرا حامدی شیروان (دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد)
چكیده:
در این پژوهش آیاتی از جزءهای بیستونهم و سیام قرآن مجید که درباره قیامت هستند،
از منظر تحلیل گفتمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند .هدف پژوهش این بود که
مشخص شود ساختارهای گفتمانمدار بهکار رفته هنگام سخن گفتن از قیامت کدامند و این
ساختارها چه مفاهیم و محتوایی را درباره قیامت به مخاطب منتقل میکنند.
ساختارهای گفتمانمدار بهکار رفته در این آیات عبارت بودند از تعدی ،وجهیت ،کنش
تعهدی و جمالت پرسشی با کارکرد غیرمستقیم .از این ساختارها میتوان به این نتایج دست
یافت :قاطعیت خداوند هنگام سخن گفتن از روز قیامت ،هشدار و سعی در بیداری غافالن،
تأکید خداوند بر سهمگین و وحشتناک بودن روز قیامت برای اخطار و هشدار به انسانها،
قطعی و حتمی بودن وقوع قیامت.
كلیدواژهها:
قیامت /قرآن /تحلیل گفتمان /ساختارهای گفتمانمدار

مقدمه
قيامت كه پايان جهان است ،آغاز حيات جاويد است كه مرگ را در آستانه
سراى خود ذبح كرده و جاودانگى و خلود را به ارمغان مىآورد و نياز فطرى هر
موجود حياتمندى را پاسخ مثبت گفته و مرگ را به حريم خود راه نمىدهد .تأمّل
تاريخ دريافت ،5935/6/51 :تاريخ تأييد.5935/7/59 :

درباره چنين حقيقتى از منظر عقل و نقل ،از اهميت و ضرورت فراوانى برخوردار
است( .خرمي و بابايي)77 ،
بدون شک نگرش و ديدگاهي كه انسان به پديده مرگ و زندگي پس از مرگ،
و بزرگسالي دارد .بنابراين در اين پژوهش به بررسي آيات مربوط به قيامت در دو
جزء آخر قرآن مجيد از منظر تحليل گفتمان پرداخته شده است .در تحليل گفتمان
معموالً سعي ميشود به تحليل ناگفتههای يک متن پرداخته شود .اين ناگفتهها از
راههای مختلفي مانند بررسي واژگان يک متن و معاني آنها ،داللتهای ضمني
واژگان و عبارات ،پيشانگاریهای موجود در متون و ساختار جمالت و مؤلفههای
نحوی مختلف ميتوانند آشکار شوند.
سؤالهای اصلي اين پژوهش عبارتند از:
 .5ساختارهای گفتمانمدار بهكار رفته هنگام سخن گفتن از قيامت كدامند؟
 .2اين ساختارها چه مفاهيم و محتوايي را درباره قيامت به مخاطب منتقل ميكنند؟
الزم به ذكر است كه ساختارهای گفتمانمدار« ،ساختارهايي هستند كه
بهكارگيری يا عدم به كارگيری آنها و يا تغيير و تبديل آنها به صورت ديگر در گفته
يا متن باعث شود كه از گفته برداشتهای متفاتي شود ،مطلبي پوشيده و مبهم شود
و يا صراحت بيشتری پيدا كند و يا بخشي از گفته را برجسته نمايد و بخشي ديگر
را در حاشيه قرار دهد( ».يارمحمدی)566 ،

مفاهیم نظری پژوهش
 -1گفتمان
ميشل فوكو معنای بسيار گستردهای برای گفتمان قائل است .او در ديرينهشناسي
و تبارشناسي علوم اجتماعي و انساني ،از گفتمان بهعنوان «مجموعه قواعد ،اصول و
صورتبندیهايي كه به طور ناآگاهانه ،علوم اجتماعي و انساني را احاطه كرده
است» ،ياد ميكند( .به نقل از تاجيک)9 ،
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آخرت و قيامت دارد ،تأثير عمده و بسيار مهمي در شيوه زندگاني آدمي در جواني

1

در ميان تعاريف فراوان و مختلف و گاه متضادی كه در مورد گفتمان توسط
صاحبنظران حوزههای مختلف بيان شده ،باربارا جانستون يک تقسيمبندی دوگانه
در مورد معنای واژه گفتمان ارائه داده است كه با مفهوم گفتمان مدنظر در اين
پژوهش نيز سازگاری دارد .او ميگويد ميتوان گفتمان را يک اسم غير قابل
شمارش ( )A mass nounو يا يک اسم قابل شمارش (  )A countable nounدر
نظر گرفت .در اين صورت گفتمان به عنوان يک اسم غير قابل شمارش ،يعني
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«نمودهای عيني و واقعي كنش ارتباطي با به كارگيری ابزار زبان (In the medium

)of languageبه حساب ميآيد .اگر گفتمان يک اسم قابلِ شمارش بهكار برود،
دراينصورت ميتوان آن را بهصورت جمع هم بهكار برد.
گفتمان يعني «روشهای خاص سخن گفتن كه منعکسكننده طرز فکرهای خاص
هستند و همچنين خود نيز آن طرز فکرها را شکل ميدهند ».اين روشهای بههم
پيوسته طرز تفکر و سخن گفتن ،ايدئولوژیها را ميسازند و كارشان اين است كه
قدرت را در جامعه به جريان درآورند .برخي از تحليلگران اين دو معنای گفتمان را در
نوشتار بهصورتي مجزا از هم نشان ميدهند؛ بدين صورت كه گفتمان در كاربرد اول را
(غير قابل شمارش) با حرف بزرگ ( )Discourseآغاز ميكنند ،و گفتمان در كاربرد
دوم را (قابل شمارش) با حرف كوچک (( .)discourseجانستون)2 ،
فركالف ميگويد گفتمان مفهومي است كه هم توسط نظريهپردازان و
تحليلگران اجتماعي و هم توسط زبانشناسان بهكار ميرود .از نظر او گفتمان به
معنای «كاربرد زبان بهصورت گفتاری يا نوشتاری ميباشد و همچنين ديگر
فعاليتهای نشانهای مثل تصاوير ديداری (عکس ،فيلم و )...و ارتباطات غيركالمي
(مثل ژستها) را نيز دربر ميگيرد»؛ يعني همان چيزی كه در زبانشناسي سنتي با
عنوان كنش ( ،)Performanceگفتار ( )Paroleيا همان كاربرد زبان از آن ياد
ميشود( .فركالف)62 ،
 -2تحلیل گفتمان
ارائه يک تعريف واحد از تحليل گفتمان كه جامع و مانع بوده و مورد پذيرش
اكثريت قريب به اتفاق افراد باشد ،كاری بس دشوار است .بهطور خالصه ميتوان

گفت شالودهها و بنيانهای بيشتر تعاريف و نظرياتي كه در مورد تحليل گفتمان
وجود دارد ،ريشه در دو گرايش مهم در زبانشناسي ،يعني ساختگرايي و
نقشگرايي دارند .آنهايي كه تحليل گفتمان را به مثابه «تحليل زبان فراتر از سطح
هنگام كاربرد» ميدانند ،نقشگرا ميباشند .همانگونه كه ريچاردسون هم ميگويد:
«تحلیل گفتمان از نظر نظری ،روششناختی و تحلیلی ،حوزهای بسیار گسترده
است؛ ولی برخالف مباحثات گسترده در حوزه تحلیل گفتمان ،دو رویکرد کلی
برای تعریف آن وجود دارد :اول مربوط میشود به دستهای که گفتمان را
بهعنوان واحد خاصی از زبان در نظر میگیرند ،مخصوصاً بهعنوان واحدی فراتر
از سطح جمله که همان تعریف ساختگرایان یا صورتگرایان از گفتمان است؛
چرا که بر صورتی که زبان به خود میگیرد ،تأکید دارد( ».ریچاردسون)51 ،

ولي اين تعريف كفايت نميكند ،چرا كه اين تعريف ،نظريات اجتماعي كه ما را
از روش كاربرد و تفسير زبان آگاه ميكنند ،ناديده ميانگارد .اين جنبههای اجتماعي
زبان در تعريف گستردهتری از گفتمان ،يعني همان تعريف نقشگرايان جای
ميگيرند؛ اينکه گفتمان بايد بهعنوان مطالعه زبان در كاربرد در نظر گرفته شود.
نقشگرايان زبان را فعال در نظر ميگيرند و ميگويند تحليل گفتمان يعني مطالعه
آنچه كه افراد از طريق سخن و متن انجام ميدهند .زبان به كار ميرود تا كارهايي را
انجام داده و چيزهايي را بيان كند كه نه تنها به بافت بالفصل گوينده ـ متن ـ مخاطب
مربوط است ،بلکه به بافتهای گستردهتر تاريخي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي كه
اين كنش ارتباطي را محدود ميكنند نيز مربوط ميباشد .عالوه بر نقشهايي كه
واژگان ،عبارات و ساختارهای جملهمانند در برقراری ارتباط ايفا ميكنند ،تحليلگران
گفتمان ميگويند كه خود زبان نقشهای بزرگتر و گستردهتری را ايفا ميكند .زبان
همزمان هم منعکسكننده واقعيت است و هم واقعيت را ميسازد؛ يعني زبان در توليد
و بازتوليد واقعيت اجتماعي نقش دارد( .همان)22-21 ،
جانستون برخي از گزينشهايي را كه توليدكنندگان گفتمان انجام ميدهند ،به
صورت زير بيان ميكند (جانستون:)17-66 ،
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جمله» درنظر ميگيرند ،ساختگرايند و آنهايي كه گفتمان را به مثابه «زبان به
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الف) گزینش در مورد بازنمود اعمال ،عامالن و رویدادها :اينکه چه كسي يا چه
چيزی بهعنوان عامل نمايش داده ميشود و عمل بر روی چه كسي يا چه چيزی
اعمال ميشود .يکي از حوزههايي كه ميتوان چنين تمايزهايي را در آن مشخص
كرد ،در زبان انگليسي و بسياری از زبانهای ديگر دنيا ،گزينش بين جمله معلوم و
مجهول است .صورت مجهول معموالً برای تصويرسازی عامالن يک عمل به
صورت نامعلوم ،مبهم ،بديهي يا بياهميت بهكار ميرود .همچنين ميتوان از
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صورت مجهول برای پنهانسازی يک عامل معلوم استفاده كرد ،يا اصالً بياهميت
جلوه دادن اين موضوع كه عاملي دخيل بوده است.
اسمسازی ( )Nominalizationهم يکي ديگر از روشهايي است كه بازنمايي
رويدادها ،اعمال و عامالن را ميتوان توسط آن كنترل كرد .اسمسازی يعني
واژههايي را كه ميتوانند به صورت فعل ،قيد يا صفت بهكار بروند ،با افزودن
وندهای اسم ساز يا بدون آنها ،به صورت اسم به كار ببريم .انتخابهايي كه شامل
انتساب نقشهای معنايي و اسمسازی ميشوند ،ميتوانند افراد را طوری بازنمايي
نمايند كه گويي بر سرنوشت خود هيچ اراده و كنترلي ندارند.
ب) انتخابهایی در مورد بازنمایی وضعیت دانش :بسياری از زبانها برای
سخنگويان خود روشهايي را برای بازنمايي رابطهشان با ادعاهايي كه ميكنند،
فراهم ميآورند .قيدهايي مثل « مسلماً ،بدون شک ،احتماالً و شايد» ،نشاندهنده اين
رابطه هستند .يا مثالً كاربرد فعل « »beبه زمان حال ساده ،روشي برای نشان دادن
صحت كامل يک ادعا ميباشد .يا افعالي مثل اطالع داشتن ،شک داشتن ،ادعا كردن
يا تصور كردن ،نشان دهنده درجه اطمينان در مورد صحت يک ادعا هستند .كاربرد
اين صورتهای وجهي معرفتشناسانه ( )Epistemicكه نشاندهنده درجه
اطمينانند ،ميتواند روشي برای مانع شدن از هرگونه بحث و مخالفت هم باشد .بر
عکس صورتهايي كه عدم اطمينان را ميرسانند ،ميتوانند سخنگويان را طوری
نشان دهند كه كمبود اعتماد به نفس يا هوش دارند .سخنگويان با صورتهايي كه
بهكار ميبرند ،ميتوانند خود را آگاه يا نه صرفاً حدسزننده جلوه دهند و همچنين
ادعاهای خود را آگاهانه و مطمئن ،ممکن يا غير ممکن نشان دهند .يکي از

روشها ی ضعيف جلوه دادن افراد اين است كه در مورد ادعاهای خود ،اظهار عدم
اطمينان كنند (كه به اين كار احتياط ( )Hedgingهم ميگويند).
ج) گزینش واژگان و نامگذاری :تصميم در مورد ناميدن چيزی ميتواند حاوی
منعکسكننده ادعاهايي در مورد جهان باشد .حسن تعبير ( )Euphemismـ يعني
برای واژهای كه معنای ضمني منفي دارد ،صورتي را بهكار ببريم كه ظاهراً
خوشايندتر است ـ  ،يکي از رايجترين راههای دگرگويي است كه عکس آن هم
سوء تعبير ( )Dysphemismميباشد.
د) انتخاب در مورد نمایش و گنجاندن آراء و عقاید دیگران :همان طور كه
باختين ،زبانشناس روس بيان ميكند ،همه گفتمانها چندنظری ()Multi-voiced
يا چند تفسيریاند ( .)heteroglossicبه عبارت ديگر گفتمانها از تکهها و
بخشهای گفتمانهای ديگر ،سبکهای ديگر و عقايد ديگر ساخته شدهاند .يکي از
راههای بازنمود آشکار آراء ديگران ،نقل قول و توصيف گفتار آنهاست .نويسنده در
اين رابطه ميخواهد بداند چگونه ميتوان بازنمودی از آراء ديگران در راستای
تحقق هدف گفتمان خود بهوجود آورد؟ (همان)
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ادعايي در مورد آن چيز باشد .همچنين گزينش از ميان اصطالحات موجود ميتواند
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پژوهشهای پیشین در این زمینه
در اين بخش پژوهشهای انجام شده در مورد تحليل گفتماني قرآن و متون
مذهبي و همچنين قيامت به اختصار بررسي ميشوند« .العموش» در كتاب خود بر
روی گفتمان سوره بقره كار كرده است .او كوشيده تا برخي از آثار و نشانههای
تناسب زباني در گفتمان قرآن را با دادههای مختلف بافت روشن نمايد .وی همچنين
سعي نموده ابتدای متن را برای دسترسي به بافت و ابتدای بافت را محيط بر متن
برای دستيابي به ساخت زباني آن در دو محور به هم مربوط كند .اين دو محور درهم
تنيده عبارتند از -5 :محور همزماني كه در تحليل پديدهها بر روابط و ساختهای
مركب و پيوستگي آنها در بافتي بههمپيوسته در يک نگرش بافتي مشخص تکيه
ميكند -2 .محور درزماني كه به تحول پديدهها و تغيير وضع آنها در دورههای زماني

پياپي توجه دارد .به همين جهت در استقرای رابطه بين متن و بافت در قرآن در سوره
بقره ،گاه به رويکرد توصيفي توجه دارد و گاه به رويکرد اجتماعي.
باستاني و سوسني در مقاله خود به بررسي تأثير جنسيت در گفتمان دو ترجمه
معاصر از قرآن پرداختهاند .در اين مقاله نظام مردساالری به مثابه يک گفتمان با كاركرد
ايدئولوژيک مطرح شده است كه از يک سو خردهگفتمانهايي را در دل دارد ،و از
سوی ديگر مانع از آن ميشود كه واقعيات فرهنگي و اجتماعي و حتي زيستي پيرامون
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آن به صورت بيطرفانه بازنمايي شود .اين تحليل تقابل بين دو نظام معنايي را نشان
ميدهد؛ گفتماني كه به بازتوليد گفتمان مردساالری ميپردازد ،در مقابل گفتماني كه
سعي ميكند نظم گفتماني مردساالری را به چالش بکشد و معاني جديدی را بسازد تا
نشانههای گفتمان برابری را تقويت نمايد و تقدم هويت انساني بر هويت جنسي را
نمايان سازد .در واقع هريک از دو مترجم با استفاده از سازوكارهای گوناگون ،سعي در
برجستهسازی نشانههای گفتمان مطلوب خود و ساختارشکني و حاشيهراني نشانههای
گفتمان مقابل دارند( .باستاني و سوسني)1-59 ،
سيدی در مقاله خود با بررسي واژگان كليدی چون «اهلل» و «ايمان» و بررسي
گزينش نام در سورههای قرآن مثل سوره «دخان» ،بيان ميكند كه تنها از طريق اين
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واژگان ميتوان متن قرآني يا متن سوره را تحليل نمود .او عقيده دارد كه واژه در

56

قرآن نقش كليدی را ايفا ميكند كه ميتواند بهتنهايي بيانگر جهانبيني و
جهاننگری صاحب متن باشد .ازاينرو گزينش واژه در قرآن كريم چنان استوار
است كه ميتواند بهتنهايي ابزار تحليل گفتمان باشد .عالوه بر اين ميتواند بيانگر
آن باشد كه متن قرآن در حوزه واژگان نيز اعجاز واژگاني دارد .اين اعجاز را اين
بار در گزينش واژه به عنوان ابزار تحليل گفتمان ميتوان ياد كرد( .سيدی)92 ،
خرمي و بابايي نيز در مقاله خود به روز قيامت و شيوههای حسابرسي در اين
روز از منظر قرآن پرداختهاند .آنها بيان كردهاند كه سؤال و پرسش در قيامت
عمومي است و از همه افراد صورت خواهد گرفت .قيامت دارای مواقف و
ايستگاههای گوناگوني است .در بعضي از اين مواقف از همه سؤال ميشود و
گنهکاران مورد پرسش قرار ميگيرند ،ولي در بعضي ديگر از كسي سؤال نخواهد

شد و فقط مجازات در پي خواهد داشت .سؤالي كه در قيامت از مجرمان خواهد
شد ،برای كشف حقيقت نيست؛ چون خداوند از حال آنها باخبر است ،بلکه سؤال
برای اعتراف كردن و اتمام حجت بر آنهاست و اين خود نوعي عذاب روحي

تجزیه و تحلیل دادهها
مؤلفههای مورد استفاده در پژوهش
وندايک ساختارهای گفتمانمدار و سطوح تحليل را به سطوح گرافيکي ،آوايي،
ساختواژی و نحوی و معنايي تقسيم كرده است .او اين ساختارها را شامل
ابزارهای متني ،كالنساختارهای معنايي يا موضوعات ،روابط گزارهای مثل استلزام،
ازپيشانگاری و ،...ساختارهای طرحوارهای ،روابط بديعي مثل استعاره ،كنايه ،مجاز
و ،...آهنگ كالم و واجآرايي ،كنشهای گفتاری ،ساختارها و روابط نحوی ميداند.
(وندايک)266-266 ،
تحليلگران گفتمان و صاحبنظران ديگر در اين حوزه ،هركدام بهنوبه خود
مجموعهای از ساختارهای گفتمانمدار را برای انجام تحليلها معرفي و ارائه
كردهاند؛ از موضوعات يا كالنساختارهای معنايي گرفته ،تا مؤلفههای نحوی مربوط
به ساختار جمالت و مؤلفههای انسجامي بهكار رفته در متون ،تا كاربرد واژگان و
صفات و نامگذاری يا ارجاع .الزم به ذكر است كه تحليلگر ميتواند با توجه به
نوع متن مورد بررسي ،مؤلفههای خود را برگزيند .در اين پژوهش چهار مؤلفه
تعدی ،وجهيت ،جمالت سؤالي با محتوای غيرسؤالي و كنش تعهدی انتخاب
شدهاند كه هركدام به ترتيب معرفي شده و نمونههای آن در قرآن ارائه ميشوند.
الف) تعدی

تعدی يا گذرا يا ناگذر بودن فعل ،روابط بين شركت كنندگان و نقشهايي را كه
آنها در فرآيندهای گزارش شده ايفا ميكنند ،توصيف ميكند .ميلز ميگويد كه
مطالعه تعدی فعل مربوط به اين است كه اعمال چگونه نمايش داده ميشوند ،چه
اعمالي در يک متن ظاهر ميشوند ،چه كسي آنها را انجام ميدهد و در مورد چه
كسي انجام شدهاند .در مطالعه تعدی فعل ،نکته اساسي اين است كه مجموعهای از
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است( .خرمي و بابايي)76-11 ،
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انتخاب ها موجودند و هر متني كه توليد شده است ،امکان اين را داشته كه
بهصورت ديگری توليد شود؛ يعني انتخاب بين اينکه چگونه شركت كنندگان يک
رويداد نمايش داده شوند و خود آن رويداد چگونه بازنمود شود كه در فعل اصلي
گروه منعکس ميگردد.
در هر عملي سه مؤلفه قابل تغيير وجود دارد5 :ـ شركت كنندگان در آن عمل
كه نقشهای آنها معموالً توسط گروههای اسمي مشخص ميشود2 .ـ خود عمل كه
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توسط گروه فعلي نمايان ميشود9 .ـ موقعيتهای مربوط به آن عمل كه معموالً
توسط گروههای قيدی و حرف اضافهای نشان داده ميشوند( .ميلز ،579-577 ،به
نقل از ريچاردسون)17 ،
او همچنين ميان خود عمل ( )actionيا ماهيت عمل و چگونگي ساختار جمله
در بيان آن تمايز قائل شده است .او معتقد است كه يک عمل متعدی ( A transitive

 )actionرا ميتوان از نظر صوری هم بهصورت معلوم و هم بهصورت مجهول بيان
كرد .در واقع نظر او اين است كه ساختار صوری جمله تأثيری در ماهيت عمل ندارد
و اين دو از هم جدا ميباشند .مثالي كه او ميآورد ،اين گونه است:
(« )5جان توپ را پرتاب كرد ».اين جمله از نظر صوری ميتواند به صورت
مجهول نيز بيايد:
(« )2توپ توسط جان پرتاب شد ».و حتي عامل نيز ميتواند حذف شود:
(« )9توپ پرتاب شد».
ولي در اين سه جمله ،عمل «پرتاب كردن» همچنان متعدی است (همان) .او
ميگويد اين نوع تبديل كه در آن يک عمل متعدی طوری تغيير كند كه عامل
حذف شود ،تبديلي است كه بهوفور در متون روزنامهها ديده ميشود .عالوه بر
اين ،حذف عامل فقط در فرآيندهای دارای عمل متعدی روی نميدهد ،بلکه عامل
ميتواند در فرآيندهای كالمي (او اظهار كرد يا اظهاراتي بيان شدند) ،يا فرآيندهای
ذهني (او پيشنهاد را در نظر گرفت ،يا پيشنهاد در نظر گرفته شد) نيز حذف شود.
هر تبديلي از اين گونه ،صراحت و دقتِ جمله را كاهش ميدهد .زبان به ما اين
امکان را ميدهد كه يک رويداد واحد را به صورتهای متنوعي بيان كنيم .بنابراين

ما ميتوانيم انتخاب كنيم كه يک حادثه را بهصورت يک عمل متعدی يا بهصورت
عملي رابطهای بيان كنيم .هر كدام از اين انتخابها معاني ضمني مهمي را در خود
دارند .در واقع مطالعات متعدد در روزنامهنگاری نشان داده است كه بيشتر اين
ريچاردسون مثال جالبي درباره گزارش روزنامههای دو جناح در مورد اعتصاب
كارگران معدن در بريتانيا در سال  5389ارائه داده است (همان .)17 ،در روزنامههای
جناح محافظهكار طرفدار دولت ،جمالت اينگونه ميباشند:
( 75 )5نفر از نيروهای پليس در بيمارستان درمان شدند.
( )2اسب های پليس و سواران آنها با سنگ مورد حمله قرار گرفتند.
( )9اعتصاب كنندگان نيروهای پليس را مورد حمله قرار دادند.
همان طور كه مشاهده ميشود ،پليس در اينجا بهعنوان مفعول و كنشپذير عمل
متعدی خشونت نشان داده شده است ،درحاليكه اعتصاب كنندگان عامل اين
خشونت ظاهر شدهاند .حال گزارشهای روزنامههای جناح چپ را ميبينيم:
( )5پليس به گروههای متفرق شده كارگران معدن حمله كرد.
( )2هزاران كارگر معدن با باتوم مورد حمله قرار گرفتند.
( )9ديروز سههزار نفر از اعتصاب كنندگان اطراف كورتون گردِ هم آمدند.
همان طور كه مالحظه ميشود ،در اينجا جای پليس و اعتصاب كنندگان تغيير
كرده است؛ اعتصاب كنندگان بهعنوان پذيرنده و كنشپذير اعمال خشونتآميز پليس
قرار گرفتهاند و جايي هم كه عامل ميباشند ،در اعمال غير خشونتآميز دخيلند.
ما ميتوانيم موقعيتهای مربوط به يک عمل را با زمينهسازیهای
( )contextualizationبيشتر (بهصورت گروههای قيدی و حرف اضافهای) و يا از
طريق ساخت روابط معنايي يک عمل تغيير دهيم( .همان)17 ،
يکي از نکات مهم در متن قرآن ،كاربرد جمالت مجهول هنگام سخن گفتن
درباره رخدادهای دارای بار منفي و وحشتآور است .در واقع با كاربرد جمله
مجهول ،بر خود اين رويدادها تأكيد شده ،عامل جمالت حاشيهراني شده است؛
يعني خود اين رويدادها هستند كه مهم و آگاهكنندهاند و ميتوانند انسانهای عاقل
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انتخابها ،از اهميت ايدئولوژيکي يا اجتماعي برخوردارند( .همان)16 ،
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را به تفکر وادارند و غافالن را از خواب غفلت بيدار كنند .مثالهايي از اين
جمالت از سورههای گوناگون به عنوان نمونه بدين گونهاند:
إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ* وَإِذَا النُّجُومُ انکَدَرَتْ* وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ* وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ* وَإِذَا

الْوُحُوشُ حُشِرَتْ* وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ...وَإِذَا السَّمَاء کُشِطَتْ (تکوير)5-55/
«آنگاه كه خورشيد به هم درپيچد ،و آنگاه كه ستارگان همى تيره شوند ،و آنگاه كه كوهها به
رفتار آيند ،وقتى شتران ماده وانهاده شوند ،و آنگاه كه وحوش را همى گرد آرند ،درياها آنگه كه
جوشان گردند ...و آنگاه كه آسمان ازجا كنده شود».
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إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ* وَإِذَا الْکَوَاکِبُ انتَثَرَتْ* وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ* وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

(انفطار)5-7/
«آنگاه كه آسمان از هم بشکافد ،آنگاه كه اختران پراكنده شوند ،و آنگاه كه درياها از جا بركنده
گردند ،و آنگاه كه گورها زير و زبر شوند».

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ* وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ* وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ* وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ

(مرسالت)8-55/
«پس وقتى كه ستارگان محو شوند ،و آنگاه كه آسمان بشکافد ،و آنگاه كه كوهها از جا كنده
شوند ،و آنگاه كه پيمبران به ميقات آيند».

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ أَبْوَاباً* وَسُیِّرَتِ الْجِبَالُ فَکَانَتْ سَرَاباً (نبأ)53-26/
«و آسمان گشوده و درهايى [پديد] شود ،و كوهها را روان كنند و [چون] سرابى گردند».

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ...وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (انشقاق)5-9/
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«آنگاه كه آسمان از هم بشکافد ...و آنگاه كه زمين كشيده شود».

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا* وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ...یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّیُرَوْا

أَعْمَالَهُمْ (زلزال)5-6/
«آنگاه كه زمين به لرزش [شديد] خود لرزانيده شود ،و زمين بارهاى سنگين خود را برون افکند...
آن روز مردم [به حال] پراكنده برآيند تا [نتيجه] كارهايشان به آنان نشان داده شود».

در همه اين نمونه ها نکته مهم ديگر ،وجه اخباری در آنهاست كه معنای قطعيت
و اطمينان را ميرساند .خداوند هنگام سخن گفتن درباره وقوع اين حوادث ،با
اطمينان كامل در مورد آنها با كاربرد وجه اخباری سخن ميگويد.

ب) وجهیت ()modality

وجه به قضاوتها ،نظرات و نگرشها در متن و گفتوگو و بهويژه ميزان

گزارهای كه توسط يک جمله بيان ميشود .وجه همچنين به ديدگاه و نگرش آنها در
مورد موقعيت يا رويدادی كه توسط يک جمله بيان ميشود نيز گسترش مييابد».
(سيمپسون ،7 ،به نقل از ريچاردسون)13 ،
وجه يک مرحله بيشتر را در تحليل فراهم ميكند و نشان ميدهد كه نه تنها بين
صورت و محتوا ارتباطي برقرار است ،بلکه بين محتوا و نقش هم رابطه وجود دارد.
وجه اغلب توسط كاربرد افعال وجهي ،صورت منفي اين افعال و همچنين استفاده از
قيود مشخص ميشود.
ريچاردسون مقوله وجهيت را به دو دسته عمده وجه اخباری ()Truth modality
و وجه التزامي ( ،)Obligation (duty) modalityتقسيم كرده است و برای هر دو آنها
پيوستاری در نظر ميگيرد (ريچاردسون .)66 ،او ميگويد وجه اخباری ميتواند از
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پايبندی يک گوينده يا نويسنده به ادعايي كه ميكند ،اشاره دارد .همان طور كه
سيمپسون ميگويد ،وجه عبارت است از «نگرش يا نظر يک گوينده در مورد صحت

قطعيت كامل تا درجات مختلفي از احتياط و در نهايت قطعيت كمتر تغيير كند .در
مورد وجه التزامي ،او معتقد است اين صورت به حوادث آينده اشاره دارد و اينکه
گوينده يا نويسنده به چه ميزان يا درجهای به اينکه يک عمل خاص بايد روی دهد يا
تصميم خاصي گرفته شود ،اطمينان دارد .وجه التزامي نيز درجاتي دارد :از قطعيت كامل
(برای مثال با كاربرد فعل  ،)mustتا عبارات احتياطآميزتر (با كاربرد .)ought to
همچنين او ميگويد ادعاهای قطعي دارای وجه اخباری (دارای واژههايي چون بايد،
حتماً ،ضرورتاً) نسبت به ادعاهای احتياطآميز ،آمرانهتر بوده و بنابراين بيشتر در متون
جنجالآميز به كار ميروند.
كاربرد وجه اخباری در معنای قطعيت و يقين درباره روز قيامت:
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیمٍ* یَصْلَوْنَهَا یَوْمَ الدِّینِ* وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِینَ...

یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَیْئًا وَالْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (انفطار)59-53/
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«قطعاً نيکان به بهشت اندرند و بىشک بدكاران در دوزخند .روز جزا در آنجا درآيند و از آن
[عذاب] دور نخواهند بود ...روزى كه كسى براى كسى هيچ اختيارى ندارد و در آن روز ،فرمان از
آن خداست».

هَذَا یَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاکُمْ وَالْأَوَّلِینَ (مرسالت)98/
«اين [همان] روز داورى است .شما و [جمله] پيشينيان را گرد مىآوريم».

إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیقَاتًا (نبأ)57/
«قطعا وعدگاه [ما با شما] روز داورى است».
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ذَلِكَ الْیَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (نبأ)93/
«آن [روز] روز حق است ،پس هر كه خواهد ،راه بازگشتى به سوى پروردگار خود بجويد».

إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابَهُمْ* ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا حِسَابَهُمْ (غاشيه)21-26/
«حقيقت بازگشت آنان به سوى ماست .آنگاه حساب [خواستن از] آنان به عهده ماست».

یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (زلزال)6/
«آن روز مردم [به حال] پراكنده برآيند تا [نتيجه] كارهايشان به آنان نشان داده شود».

ج) کاربرد جمالت سؤالی با محتوای غیر سؤالی و کارکردهای غیر مستقیم

عالوه بر دو مؤلفه نحوی ذكر شده ،يعني وجهيت و تعدی در سورههای بررسي
شده ،كاربرد جمالت سؤالي با محتوای غير سؤالي و كاركردهای غير مستقيم متعدد
چون بيان اعتراض ،انتقاد ،سرزنش ،كنايه ،طعنه و غيره ديده ميشود .با توجه به
فراواني كاربرد اين جمالت ،آوردن آنها در اين بخش ضروری ديده شد.
رضايي معتقد است كه نقش اصلي جمالت سؤالي ،كسب خبر و اطالع است.
او جمالت پرسشي را به دو دسته كلي الف) پرسشهای بلي ـ خير و ب) جمالت
پرسشي اطالعي تقسيم ميكند .همچنين دسته «الف» را به دو گروه ريزتر تقسيم
ميكند كه عبارتند از  -5جمالت پرسشي خنثي ( )Neutralو  -2جمالت پرسشي
جانبدارانه (.)Biased
در جمالت پرسشي خنثي ،گوينده نسبت به پاسخ مخاطب ،پيشفرض يا انتظار
خاصي را القا نميكند ،درحاليكه در جمالت پرسشي جانبدارانه ،گوينده ،پيشفرضها
و القائات خود را به مخاطب منتقل ميكند و از مخاطب هم به نوعي انتظارِ پاسخ
مثبت يا م نفي دارد و انتظار دارد نظر او را تأييد كند؛ كه اين جمالت نيز بر حسب

پاسخ مورد انتظار گوينده ،خود در گروهِ پرسشهای جانبدارانه مثبت و منفي تقسيم
ميشوند .در پرسشهای جانبدارانه مثبت ،گوينده بيشتر انتظار پاسخ مثبت را از
مخاطب دارد .در اين نوع جمالت غالباً پرسش بهصورت منفي بيان ميشود .ممکن
جمله پرسشي تنها بيايد؛
ـ هوا خيلي خوب است ،نه؟
ـ مگر مرا نميشناسي؟
در جمالت جانبدارانه منفي ،پيشفرض و انتظار گوينده منفي است و به
مخاطب القا ميكند كه پاسخ منفي بدهد .در اين جملهها نيز همانند جمالت
جانبدارانه مثبت ،ممکن است جمله پرسشي در پايان يک جمله خبری منفي بيايد
كه غالباً صورت جمله پرسشي مثبت است؛
ـ من كه پول زيادی ندارم ،دارم؟
ـ مگر حسن هم ميآيد؟
الزم به ذكر است كه اين جمالت بيشتر در نقش تأكيد بهكار ميروند و برای
جلب توجه و تصديق گوينده از طرف مخاطب استعمال ميشوند.
همانطور كه ذكر شد ،نقش اصلي جمالت پرسشي ،بيان پرسش و درخواست
اطالع است ،اما بسياری از جملهها در قالب پرسشي برای درخواست اطالع بهكار
نمي روند ،بلکه بسته به بافت و ديگر مالحظات كاربردشناختي ،معاني ديگری به
خود ميگيرند.
مطالعات ردهشناختي زبان نشان دادهاند كه رابطه صورت و نقش در زبان،
رابطهای يک به يک نيست .يک نقش ممکن است به صورتهای مختلف زباني بيان
گردد و برعکس ،يک صورت واحد ميتواند برای ايفای نقشهای متفاوت بهكار
رود .انواع جمله نيز از اين قاعده مستثنا نيست و يک نوع جمله ميتواند در نقش
انواع ديگر مورد استفاده قرار گيرد .مهمترين موارد كاربرد غير مستقيم جمالت
پرسشي در زبان فارسي به قرار زير است :امری يا خواهش ،درخواست و تقاضا،
كسب اجازه ،نهي ،نفي ،تعجب ،ترديد ،صحبتگشايي ،صالحديد و نصيحت،
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است پرسش در پايان يک جمله خبری بهصورت تأكيدی قرار گيرد و ممکن است
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تعارف ،آرزو ،تحقير ،تهديد ،جلب توجه ،سرزنش و مالمت ،تأكيد ،جلب موافقت و
تأييد و اعتراض .رضايي برای علت كاربرد غير مستقيم جمالت سؤالي ،مواردی
چون افزايش يا كاهش تأثير پيام ،اهداف متضاد و ادب ( )Politenessرا ذكر ميكند.
يکي از روشهای آگاهسازی انسان توسط خداوند درباره روز قيامت ،استفاده از
جمالت سؤالي است .همانطور كه در زير مالحظه ميشود ،خداوند در هيچ كدام
از اين آيات ،قصد پرسش و دريافت جواب ندارد ،بلکه هدف اصلي ،جلب توجه
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مخاطبان و افزايش تأثير پيام موجود در محتوای آيات است .به نمونههای زير توجه
كنيد:
أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ (قيامت)9/
«آيا انسان مىپندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد؟»

أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى (قيامت)96/
«آيا انسان گمان مىكند بىهدف رها مىشود؟»

أَلَیْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن یُحْیِیَ الْمَوْتَى (قيامت)76/
«آيا چنين كسى قادر نيست كه مردگان را زنده كند؟»

یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْکَرِیمِ (انفطار)6/
«اى انسان! چه چيز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟»

وَمَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّینِ* ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّینِ (انفطار)57-58/
«و تو چه دانى كه چيست روز جزا؟ باز چه دانى كه چيست روز جزا؟»

وَمَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الْفَصْلِ (مرسالت)57/
«و تو چه دانى كه روز داورى چيست؟»

هَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ (غاشية)5/
«آيا خبر غاشيه به تو رسيده است؟»

كاركرد جلب توجه و سرزنش و مالمت و تأكيد بر محتوای جمالت در تمامي
اين آيات ديده ميشود .همچنين خداوند با كاربرد اين پرسش ،قصد نصيحت و
هشدار دادن به انسان و بيدار كردن او از خواب غفلت را دارد.
همانطور كه مشاهده شد ،هر دو گروه از جمالت پرسشي برای رسيدن به
مقصود و هدف مورد نظر خود ( برای مثال برجسته سازی و تأكيد بر محتوای آنها،

شکايت و اعتراض به گروه مقابل و عملکرد آنها ،سرزنش و مالمت ،طعنه و كنايه
و غيره) بهره برده بودند.
د) کنشهای گفتار

تأثيرگذاری بر اوست ،كنشهای گفتار است .اعمالي كه از طريق گفتارها اجرا
ميشوند ،به طور كلي كنشهای گفتار ناميده ميشوند( .يول)77 ،

آستين مجموعه مقاالتش را در كتاب «چگونه با كلمات كار انجام

دهيم» ( How

? )to do things with wordsمنتشر كرد؛ كتابي كه معرفي كنندة رسمي نظرية
كنش گفتار به شمار ميرود .او تقسيمبندی سهگانه از كنشهای گفتار ارائه داد:
 .5كنش بياني :اظهار عبارتهايي كه معنا و مصداق دارند؛
 .2كنش منظوری :مقصود خاصي كه گوينده در اظهارات خود دنبال كند؛
 .9كنش تأثيری :تأثير خاصي كه كالم در شنونده ميگذارد( .همان73 ،ـ)78
سرل تقسيمبندی بهتر و واضحتری از كنشهای گفتار ارائه داده و آنها را به پنج
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يکي از عناصر ارتباطي كه از كاركردهای مهم آن ،برقراری ارتباط با مخاطب و

دسته تقسيم ميكند :كنش اظهاری ،ترغيبي ،تعهدی ،عاطفي و اعالمي كه ارائه
تعريف همه آنها خارج از حوصله اين مقاله است .در اينجا فقط كنش تعهدی كه
در آيههای مربوط به قيامت بسيار بهكار رفته است ،تعريف ميشود.
کنش تعهدی :اين نوع كنشها ،كنشهای منظوریای هستند كه توان
منظوریشان اين است كه گوينده خود را متعهد ميسازد تا عملي را در آينده انجام
دهد .محتوای گزارهای اين نوع كنشها اين است كه گوينده كنشي را در آينده
انجام ميدهد (سرل .)57 ،افعالي چون قول دادن ،سوگند خوردن و تعهد دادن
دارای اين نوع كنش گفتار هستند.
كاربرد كنش تعهدی در سخن گفتن از قيامت بهوفور در قرآن مشاهده ميشود
كه در ادامه ،نمونههايي از آنها آورده شده است:
لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ* وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (قيامت)5-2/
«سوگند به روز قيامت .سوگند به نفس لوامه و وجدان بيدار و مالمتگر كه رستاخيز حق است».

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ* الْجَوَارِ الْکُنَّسِ* وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ* وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (تکوير)51-58/
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«نه سوگند به اختران گردان [كز ديده] نهان شوند و از نو آيند .سوگند به شب چون پشت گرداند.
سوگند به صبح چون دميدن گيرد».

وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ* وَالْیَوْمِ الْمَوْعُودِ (بروج)5-2/
«سوگند به آسمان آكنده ز برج .و به روز موعود».

در اين آيات ،خداوند با قسم خوردن كه نوعي كنش تعهدی است ،وقوع قيامت و
زنده شدن دوباره انسان و رسيدگي به اعمال او را حتمي و قطعي ميكند و تعهد ميدهد.
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بحث و نتیجهگیری
همان طور كه در بخش پيش مالحظه شد ،ساختارهای گفتمانمدار بهكار رفته در
آيات مربوط به قيامت عبارت بودند از :تعدی ،وجهيت ،كنش تعهدی و جمالت
سؤالي با محتوای غيرسؤالي و دارای كاركرد غيرمستقيم .از اين ساختارها ميتوان
به نتايج كلي زير دست يافت:
ـ قاطعيت خداوند هنگام سخن گفتن از روز قيامت با كاربرد وجهيت اخباری
در معنای قطعيت.
ـ هشدار و سعي در بيداری غافالن با كاربرد جمالت سؤالي دارای محتوای
غيرسؤالي برای به تفکر واداشتن مخاطبان و هشدار و نصيحت و بيداری آنها.
ـ تأكيد خداوند بر سهمگين و وحشتناک بودن روز قيامت برای اخطار و هشدار
به انسانها با كاربرد جمالت مجهول و قرار دادن وقايع در بخش مبتدای جمله.
ـ قطعي و حتمي بودن وقوع قيامت با كاربرد كنش تعهدی توسط خداوند.
به طور كلي ميتوان بيان كرد كه صراحت خداوند هنگام سخن گفتن از روز
قيامت و عدم ابهام و پوشيدهگويي ،نشان از اهميت بسيار اين روز بزرگ دارد.
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