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A "signifying ensemble" can be studied from two perspectives: in one hand
from the perspective of "generative", which refers to the process of
production and its schematization, and on the other hand  from the
perspective of "interpretation", which refers to the structure of this
significant ensemble . Semiotics of discourse refers to the both of these
perspectives, because the discourse implies the process of utterance
producing correlated to its structure. In this paper we have studied the
discourse of Surat al-Qariah from this point of view.
On method, this study is based on "tensive semiotics" (or tensive model),
which is introduced in the post-Greimasian semiotics.
First, the tensive model has been described in brief, second, the "tensive
schemas of discourse" and "instance of discourse" as homologous analytical
tools have been introduced. The tensive schemas represent intensive
(emotive) and extensive (cognitive) valencies of the discourse, and the
instance of discourse represents the trajectory of the discourse generation by
two fundamental discursive actions: engagement and disengagement.
In semiotic analysis of the discourse of surat al-Qāriah based upon the
tensive model, it is depicted that the tensive schema of surat al-Qāriah is
correspond with decadence model. But the the verse 10 is considered as an
unexpected event in the discursive trajectory of the Surah: its ascending
tensive discourse and the gegement discursive act in returning to the
enunciative domain schematize this discursive unexpected event.

Keywords: Qurānic discourse, Semiotics of discourse, tensive model,
discoursal gagement, Surat al-Qariah.
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بر  ، با تكيه»قارعه«  تحليل فرآيندهاي گفتماني در سورة
  تنشي شناسي نشانه

  
  *3هادي رهنما ،2حميدرضا شعيري ،1احمد پاكتچي

  
  علوم قرآن و حديث، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ايراندانشيار . 1 
  . دانشيار زبان فرانسه، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران2
 ، دانشگاه پيام نور عضو هيئت علمي/ علوم قرآن و حديث، دانشگاه امام صادق (ع)، تهراندكتري  دانشجوي. 3

  ايرانخراسان جنوبي، ، مركز قائن
  

  16/11/92پذيرش:                                                 22/7/92دريافت: 
  چكيده

هاي قرآن كريم است  اي گفتماني سورهشناسي تنشي در تحليل فرآينده سازي نشانه هدف اين مقاله پياده
  شود. و از اين جهت، نخستين كوشش محسوب مي

آن  توليد »فرآيند« ةكه ناظر به مطالع» زايشي«از دو منظر قابل مطالعه است: ازمنظر » كلّ معنادار«يك 
» گفتمان«شناسي  كل معنادار است. نشانه ةيافت شكل »ساختار«كه ناظر به تحليل » تأويلي«است و ازمنظر 

در ساحت تحليل گفتمان، فرآيند توليد  ؛ زيراكند مي توجههردو منظر به » فرآيند گفتمان«يا تعبير تفصيلي 
از چنين منظري به  ،حاضر ةمقالدر است.  »گفته«توليدشده يا  ةپيوند با فرآورد هم »پردازي گفته«يا 

  . كنيم ميرا تحليل  »قارعه« ةتماني در سورنمونه، فرآيندهاي گف برايو  نگريم ميهاي قرآن  گفتمان سوره
گرايي در روش  گرا به گفتمان، از فروكاست و تقليل كه اين رويكرد كل روشن استدر روش تحليل، 

فاصله دارد و مسيري تكثرگرا را برگزيده است. بستر نظري روش تحقيق، الگوي تنشي داللت، از 
شناسي معرفي شده  الگوي نظري در بخش اول روششناسي پساگريماسي است. اين  دستاوردهاي نشانه

 ةمثاب ، به»ميدان عمليات گفتمان«و » ساختارهاي تنشي گفتمان«شناسي به تبيين  است. بخش دوم روش
گفتمان را درقالب تنش و  ةشاكل» ساختارهاي تنشي«ابزارهاي تحليلي متناظر و مكمل، اختصاص دارد. 

جريان توليد گفتمان را » ميدان عمليات گفتمان«كنند و  تحليل ميبسط)  - گستره (قبض - پيوندي فشاره هم
  نمايد. پيوست بازمي - هاي گفتماني گسست در تحليل فرآيند

جهت گسست  قارعه در كليت آن، مطابق ساختار تنشي نزولي و در ةفرآيندهاي گفتماني سور
پردازي،  يوست به فضاي گفتهبا ساختار تنشي صعودي و پ 10 ةاما گفتمان آي ؛گفتماني پيش رفته است
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  گسستي گفتمان سوره است. - همچون رويدادي خالف انتظار در فرآيند نزولي
  

  قارعه. ةپيوست گفتماني، سور - شناسي گفتمان، الگوي تنشي، گسست گفتمان قرآني، نشانه :واژگان كليدي

  

  . مقدمه1
هاي  ختاري سورهپژوهي معاصر، تحليل سا قرآن ةيكي از موضوعات مورد توجه در گستر

ساختار «يك كل يكپارچه و منسجم است. دركنار اين مطالعات كه متوجه تحليل  ةمثاب قرآن به
 ةدنبال ارائ به ،حاضر ةمقالدر ها (اعم از ساختارهاي سبكي و مضموني) است،  سوره» ثابت

 ةمطالعدر . مهستيهاي قرآن كريم (قارعه)  گفتمان در يكي از سوره» فرآيندهاي توليد«تحليلي از 
و  رويم مياز تحليل ساختار ثابت سوره، همچون امري مستقل و خودبسنده، فراتر  ،حاضر

- پرداز ساختار منعطف و سيال سوره را در فرآيند توليد آن و در فضاي تعاملي گفته يمكوش مي
  :اند از هاي مقاله عبارت پرسش. كنيمپردازي) تحليل  ياب (فضاي گفته گفته

  قارعه مطابق با كدام الگو(ها)ي تنشي است؟ ةگفتماني در سورفرآيندهاي  -
پردازي اين سوره چگونه عمل كرده و در تركيب و  ابعاد شناختي و عاطفي، در فضاي گفته -

  اند؟  را شكل داده  فرآيندهاي گفتماني كدامپيوندي با يكديگر  هم
قرار  1ناسي گفتمانش نظري نشانه ةزمين بر، تحقيق حاضر  مباني نظري و روشنظر از

ساختارهاي تنشي «نظري،  ةداللت است. در اين زمين 2»الگوي تنشي«گيرد كه عميقاً متأثر از  مي
اند تا در تحليل  ابزارهاي تحليلي مكمل انتخاب شده عنوان به 3»ميدان عمليات گفتمان«و » گفتمان

 برايال محدود مقاله، . با توجه به مجكار روند بهفرآيندهاي گفتمان قرآني در سطح سوره 
  .كنيم بررسي مي راقارعه  ةنمونه فرآيندهاي گفتماني سور

    

 
1. sem iotics of disco urse (sémiotique du d iscours) 

13شعيري ( يز 85 تما دن  دا نشان  sém) براي  iotique نه نشا اسي با  در  گريم اسي  semشن iotics  ي اكو-پِرسدر سنّت تعب ه«ر از  اسي- نشان   استفاده كرده است.» معناشن
2. tensive m odel 3. instance of discourse 
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  . پيشينة پژوهش2
 ةاي بودن پژوهش حاضر، سابقه و پيشينة آن نيز در دو حيط رشته با توجه به ميان

 ةعنوان روش و زمين شناسي تنشي به است. نشانه گيريشناسي و مطالعات قرآني قابل پي نشانه
شده در اين  تبيين ارائه اما ؛4هاي ايراني معرفي شده است تر در پژوهش وهش، پيشنظري پژ
 ةدر مرحل همچنين،است.  هاي پيشين تر و ازمنظري متمايز با معرفي وبيش مفصل مقاله كم

گرفته هنوز  هاي بومي، مطالعات صورت سازي و كاربست الگوي تنشي در تحليل گفتمان پياده
ها بر تحليل ساختارهاي  پژوهش بيشترند. از سوي ديگر، هست محدود طبيعتاًو  در آغاز راه

سازي و گسترش  ضرورت بومي ،بنابراين ؛5ندهست متون ادب فارسي متمركز ةگفتماني در حيط
هاي مختلف گفتماني، ازجمله گفتمان  بخشي در تحليل گونه شناسي تنشي، تنوع كاربرد نشانه

  دنبال دارد. بهقرآني را 
يژه مباحثي و مطالعات قرآني، فارغ از پيوندهاي دورتر با سنت علوم قرآني (به ةدر حيط

شاخص سبك بياني  ةمثاب به» التفات«و » تناسب آيات و سور«، »وجوه و مخاطبات قرآن«مانند 
)، محمدعزت دروزه 1412هاي برخي از مفسران معاصر نظير سيد قطب ( ) و كوشش6قرآن

) در تحليل سوره Mir, 1986: 25- 45اصالحي و فراهي ( و )1417)، عالمه طباطبائي (1383(
، 8ها اي در تحليل ساختار سوره رشته هاي ميان ، با تمركز بر پژوهش7واحدي يكپارچه ةمثاب به

هاي  اگر در پژوهش ؛ بنابراين،9را دارندسهم  كمترينشناسي  مطالعات و رويكردهاي نشانه
شناسي مانند الگوي تنشي  ات و الگوهاي نوين نشانهنظري روي دنباله ،اي رشته قرآني ميان
. در چنين 10بگوييمشناسي در كليت مطالعات قرآني سخن  از غياب نشانه يمتوان باشيم، مي

» گفتمان قرآني«و » شناسي تنشي نشانه«فضايي، پژوهش حاضر گامي آغازين در پيوند 
  شود. محسوب مي

  

  شناسي . روش3
  قابل مطالعه است:زير ر از دو منظ 11»كل معنادار«يك 

  .چگونه است و برعكس آن و پيدايي توليد اينكه فرآيند :12منظر زايشي
  اينكه در مقام خوانش تأويلي چه شاكله و ساختاري دارد. :13تأويليمنظر 

 
نخستين كوشش4 نشانه .  در معرفي  ان فارسي از شعيري ( ها  به زب نشي  13شناسي ت 13؛ 204- 187، ص84 براي تنها نمونه44- 33، ص85 دز ( ي ترجمه ) است.  به شان گريد  12، ص1386اي بن 2 -13 7.(  
به شعيري و وفايي (. از جمله ب5 13نگريد  13)، عباسي و يارمند (45- 39، ص88 14، ص90 7 -17 دم (2 مق 13)، داودي  10، ص92 5 -12 4.(  
احث 6 مب براي  طبات قرآن«.  ور«، »وجوه و مخا اسب آيات و س ات«و » تن لتف به سيوطي (» ا گريد  ترتيب بن 14به  21، 29- 20، ص21 6 -23 2 ،15 5-16 14) و زركشي (0 14- 130، 357- 349، ص10 9 ،38 0 -46 به شاخص سبك بياني قرآن پرداخته است.7 ات را به مثا تف مبحث ال ير (7  ) كه  ين باب رك. م در ا وهشي  براي پژ  .13 31، ص89 5 -33 319 86, p. 25-73; .(  
براي نمونه مي8 وهش  .  وان از پژ 20( سلوا م. س. العوات وره06 ار س كرد كه ساخت اسي زبان ياد  اربردشن در حيطه ك يه هاي احزاب و  )  امه را بر پا ناسب«قي يه ت ظر (ن  «relevance theory.عد داشت ب ياد ك.  نيز ر كرده است.  يل  نسبي 9  ) تحل بر غياب  ان قرآني نشانه«. به عنوان شاهدي  اسي گفتم پژوهش» شن مقاله  در  به  مروز، بنگريد  اي قرآني ا معاصر«ه [قرآني]  ثر » مطالعات  20( محمد اركونا 01, p. 24 ك. مق5-426 يز ر الت )، ن ان و سبك قرآن«ا ثر » زب ير الرشرو  كلود ژيليوا 20( پ 03, p. 10 9-13 20( كلود ژيليواثر » شناسي روايت«)، 5 03, p. 51 6-52 اري، زبان ويژگي«) و 8 اختي و ادبي [قرآن] هاي ساخت ثر » شن ويورتا ليكا ن 20( آنگ 06, p. 97-114 .(  10 نه«. حتي تفسير قرآن بيولوژي نص، نشا اسي و  قائمياثر » شن يرضا  نه1389( نيا عل ابِ نشانه )، كه با هدف معرفي نشا نجام شده است، حكم غي وم قرآني ا اسي به حيطه تفسير و عل طالعات قرآني را نقض نمي شن گفتمان در م ظري نشانه شناسي  بر زمينه ن ثر  اين ا يرا  اسي پرس كند؛ ز محدود مانده و حيطه- شن نشانه اكو  متنوع  نشانهشناسي ام هاي گسترده و  وز (از جمله  وگذارده است. ر ي) را فر تنش وي  ي و الگ گريماس ي پسا اس 11  شن . signify ing who le 

12 . generative 
13 . herm eneutic 
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است  15»اي تفسير نشانه«و منظر دوم نمودي از  14»اي توليد نشانه«منظر نخست نمودي از 
)Fontanille, 2006: 5116»فرآيند گفتمان«يا تعبير تفصيلي » گفتمان«شناسي  قتي از نشانه). و 

گفتمان ساحتي از تحليل است كه در آن گيريم؛ زيرا  درنظر ميكنيم، هردو منظر را  استفاده مي
پيوند است. پس موضوع  هم 18با محصول توليدشده يا گفته 17پردازي فرآيند توليد يا گفته

پردازي  گفته  ةفرآيند و فرآورد پيوند كل هم ةمثاب به» گفتمان« لشناسي گفتمان نيز تحلي نشانه
  است.

گرايي در روش سازگار  گرا به گفتمان، با فروكاهش و تقليل كه اين منظر كل روشن است
شناسي پاريس كه بيش از  شناسي و مشخصاً مكتب نشانه بستر نوين نشانه ،رو ينااز ؛نيست

سوي  گرايي فاصله گرفته و رو به تمان است، از تقليلشناسي گف ها متوجه نشانه ديگر حيطه
گرا از  گرا نهاده است. در اينجا نيز براي دست يافتن به تصويري چندوجهي و كل هاي تكثر روش

قارعه)، روشي تكثرگرا انتخاب شده است. بستر  ةموضوع مطالعه (فرآيندهاي گفتماني سور
شناسي  ي از رويكرد تكثرگرا در نشانهنظري روش، الگوي تنشي داللت است كه خود شاخص

شناسي معرفي شده است. بخش  شود. اين الگوي نظري در بخش اول روش نوين محسوب مي
و » هاي تنشي ساختار« ،شناسي، به تبيين الگوهاي كاربردي اختصاص دارد. در اينجا دوم روش

اند.  معرفي شده ابزارهاي تحليلي متناظر و مكملهمچون  ،»ميدان عمليات گفتمان«الگوي 
كنند و ميدان عمليات  گستره تحليل مي -گفتمان را درقالب تنش فشاره ةساختارهاي تنشي شاكل

پيوست  -ها)ي گفتماني گسست ها (كنش گفتمان جريان توليد گفتمان را در تحليل فرآيند
  نمايد. بازمي
  

  . الگوي تنشي3- 1
بار  متعلق است، نخستين 19پساگريماسي شناسي نشانه ةشناسي تنشي كه به گستر الگو يا نشانه

معرفي شده است.  22تنش و داللتباعنوان  21و كلود زيلبربرگ 20در اثر مشترك ژاك فونتني
هاي نظام تقابلي ارزش در الگوي  تبيين ساختار بنيادين داللت، الگوي تنشي از مؤلفهمنظر از
 24پرس» داللت ةگان ح سهسطو«گيري داللت در  و فرآيند شكل 23گريماس» شناسي مربع نشانه«

هاي پيشين پيشنهاد شده است، با مرتبط  است. اين الگو كه درجهت تكميل مدلتركيب شده 
 

14. semiotic production 
15 . sem iotic interpretation 

ان«. واژه  16 دل » گفتم معا ه عنوان  ومي discourseب ار مفه ا در ب ارسي رايج است، ام ان ف داعي مياش   در زب ون را ت يستايي و سك در  ا مفهومي جريان و فرآيند  ار  كه از ب (ريشه  discourseكند  دارد  له  واژه  cours-فاص وند را مي discoursدر  ان و ر مفهومي جري . بار  & Little, Fowler سازد. رك.   Cou lson, 19 73 , vol. 1, p. 56 اين، 3 ان«). جز  متون و بافت» گفتم ي در  اي سياس كرياجتماع- ه يم ف دا ارا اي پ كاربردي آن- ي، به معن كه نمي فرهنگي،  دارد  گسترده  ان  نه چن نشا ار مفهومي خاصِ  بيين و توضيح، ب اشد تا به توان بدون ت الزم ب يد  براين، شا ا د. بن كر مان، به واژه شناسي را از آن اراده  اشد و از سوء برداشت جاي گفت ب يق  دق اف و  نديشيد كه شف ور. تا آن اي ا نظر مي ها به د ان، به  تعبير مفصل زم انند  رسد كه  ان«تري م مقصود باشد. » فرآيند گفتم 17  وافي به  . enunciation 18 . utterance (énoncé) 
ته« مفهوم خاصش » گف كه آثار و اشاره عمل و فرآيند گفته محصولِ«در  اي كنش پردازي است  اير شخ هاي گفته گره انند ضم دارد؛ عناصري م دازي را با خود  اي ارزش صي و ملكي، صفتپر ده قي مكاني گذار، و اشاره ها و  اني و  اي زم (گره  «Greimas & Courtés, 19 82 , p. 362 ادار مثالً جمله معن گفته»حسن به مدرسه رفت«).  در آن  تماني كه  گف بافت و فضاي  بر گفته ، اگر از  ذاري  أثيرگ ث پرداز در مقام ت (م ته شود  ظر گرف در ن نعزل  اب است، جدا و م نمونهي اشد)، يك  الً  ارسي ب ان ف ور زب در كتاب دست از يك جمله خبري  نمي» گفته«اي  وب  اني، همين جمله مي محس افت گفتم در يك ب تماني محقق نشده است. اما  گف بافت  واند  شود، زيرا در يك  مخاطبش رسانده است: اي باشد كه گوينده »گفته«ت   اي به 

در:  در:   »حسن كو؟«ـ پ مدرس«ـ ما   »ه رفت.حسن به 
ته گف تماني،  گف ين بافت  گذشته است، صحبت مي در ا تن حسن در زماني كه  داز در زمان حال، از مدرسه رف گفته پر ان  مك د.  وب مي كن محس مبدأ حركت حسن  كه  ايد از آمدن حسن به مدرسه مي پرداز جايي است  نه ب گر ود و نه مقصد آن (و  . ش و..   گفت) 

 19 . post-Greimasian 20 . Jacques Fontan ille 
21 . Claude Zi lberberg 22 . J. Fo ntanil le &  C. Zilberberg (19 98) Tensio n et Significa tio n. 23 . A. J. Greim as 24 . C. S. Peirce 
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ها)، دو بعد  ها (ناپيوستگي ها) و فضاي قطبي ارزش ها (پيوستگي كردن فضاي تدريجي ظرفيت
داللت،  ةظرينديدگاه ين ترتيب، ازه ادهد. ب را به يكديگر پيوند مي )محسوس و معقول(داللت 

شناسي از  چرخش رويكرد نشانه«اي و بنيادين و معرف  الگوي تنشي واجد نقشي زمينه
شناسي  نشانهديدگاه از؛ اما )Ibid: 20(است » هاي تنشي و تدريجي هاي گسسته به تفاوت تقابل

؛ دهد مي ارائهگفتمان و تحليل متون، الگوي تنشي بازنمودي از ساختار و فرآيند تنشي گفتمان 
» بازنمود ارتباط ميان فهم ما از گفتمان و احساس حاصل از حضور و مواجهه با گفتمان«
)Ibid: 65 شناسي گفتمان محسوب  ، الگوي تنشي ابزاري كاربردي در نشانهنظر). از اين

  شود. مي
شناسي  جديد نشانه ةعنوان زمين بهرا در بخش اول اين معرفي، مباني نظري الگوي تنشي 

ابزاري تحليلي در  عنوان به شرح ساختارهاي تنشي پايه، بهرا و بخش دوم  نيمك تبيين مي
  .ايم دادهشناسي گفتمان، اختصاص   نشانه
  

  . الگوي تنشي: بازنمود ساختار تدريجي داللت1-1-3
يك حضور محسوس است؛ حضوري  ،اول ةهر ابژه و پديده براي سوژه و فاعل شناسا در وهل

هاي ملموس و  است. پيش از تعيين و شناخت دقيق يك ابژه، ويژگي كه بر حواس او عرضه شده
يابيم؛ اينكه مثالً گرم است يا سرد، نرم است يا زبر، متحرك است يا ثابت و  محسوس آن را مي

زمان، برحسب دو بعد فشاره (قبض) و  طور هم صلب است يا سيال. اين حضور محسوس به
اي و  هاي محسوس از دو جهت فشاره كيفيت ،يگربه عبارت د ؛شود گستره (بسط) بيان مي

براساس فشاره و » متحرك و ثابت« ةمقول ،فهم و ادراك هستند. براي مثالقابل اي  گستره
شيء ثابت سطح انرژي باالتري  درمقايسه باشود كه شيء متحرك  گونه فهميده مي اين ،شدت

گونه  اين همقوله براساس گستر ء ثابت است. همين آن باالتر از شي ةفشار ،دارد و درنتيجه
هاي متوالي وابسته  شود كه حركت برخالف ثبات به قرار گرفتن يك شيء در موقعيت فهميده مي

  .)Ibid: 36معني امتداد مكاني و گذشت زمان توسط آن شيء است ( به كهاست 
يا انرژي دروني  محسوس محل تالقي و پيوند بعد مشخصي از كيفيت» حضور«پس هر 

زماني (كشش بيروني) است. فشاره  -دروني) و بعد مشخصي از كميت يا موقعيت فضا(كشش 
زماني ابعاد  -هاي فضا يا همان انرژي دروني بعد كيفي ادراك و گستره يا استقرار در موقعيت
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شود و  وبيش باعث شورمندي و سرزندگي ادراك مي فشاره كم«سازد.  كمي ادراك را مي
 & Fontanille(» كشاند سوي جهتي خاص مي ناسا را بهگستره جريان ادراك فاعل ش

Zilberberg, 1998: 14(.  
يا  26ها بندي از ظرفيت تركيب و مفصل »نشانه«يا هر  25داللت، هر امر معنادار ةنظريديدگاه از

 از ابعاد فشاره و گستره يكهر ،به عبارت ديگر ؛بسطي) است -اي (قبض گستره -اي ابعاد فشاره
درنظر  ،بندي داللت يافتگي و مفصل قبل از فعليت ةند كه در مرحلي هستا بالقوهمعناهاي  همچون

ناظر به  30، فشاره29يلمسلو 28و سطح بيان 27در هماهنگي و تناظر با سطح محتوا«اند.  شده گرفته
ناظر به ساحت بيروني،  32گستره ست وامحتوا  و معرف سطح 31ادراكي -ساحت دروني، درون

اين دو بعد را همچون  .)Fontanille, 2006: 38» (است بيان سطحو معرف  33ادراكي -برون
شكل يك دستگاه مختصات تصوير كرد. بعد فشاره بردار  توان به پردازي مي بردارهاي داللت

) اين دستگاه مختصات است و فضاي دروني كه اين دو x) و بعد گستره بردار افقي (yعمودي (
بيان است؛  -محتوا و بيرون -گستره، درون - فشاره 34پيوندي اند، محل نقاط هم بردار ساخته

شود  بندي مي گيرد و داللت مفصل معنايي شكل مي  - ارزش نشانه ،فضاي تنشي كه در آنجا
)Ibid: 38-39.(  

  
  

يابند، فشاره و گستره  از بردارها از صفر آغاز و تا سطحي بيشينه امتداد مييك چنانكه هر
(قوي) و  35اش شورمند بيشينه ةشوند. فشاره در سوي ه تعريف مينيز در طيفي از كمينه تا بيشين

 37اش منتشر بيشينه ةگستره در سوي همچنين، .(ضعيف) است 36اش خموده كمينه ةدر سوي
 

25. signify ing   26. valence/ dimension 27 . content plane 28 . expression plane 29 . Louis Hjelm slev  30. intensi ty (intensité) 
31 . interoceptive 32. extensity, extent (extensi té, étendu) 

اي  معادل ض) و » فشاره«ه اد شعيري (» گستره«(قب يشنه پ بسط)  )13 ند 43-34، ص84 يرهايي مان عب وان ت ما شايد بت دركشش- درون«) است. ا ترجمه» كشش، بركشش-برون«و » كشش،  براي  يب  ترت intensiدو واژه   را به  ty  وextensity كرد اد  يرها مانند پيشنه عب ين ت با لحاظ ماده » گستره«و » فشاره«؛ ا يستند، اما  نه ن اي  tenseمقتصدا ده ون پيش ترجمه -ex(درون) و  -in(كشش) و  ون)  ديك (بير ياتر و نز ايي گو وب مي ه محس بدأ  به م د.   تر    شون
33 . exteroceptive 34. correlation 

35. tonic (ton ique) 
36 . atony  (atone) 37 . diffused (diffuse) 
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وجه  درنظر گرفتنبا  39شمار) است. (قليل، كم 38اش متمركز كمينه ة(كثير، پرشمار) و در سوي
ضعيف ↔، كشش) ميان قوينامگذاري الگوي تنشي، فشاره بر تنش (تنيدگي

  متمركز) استوار است.↔قليل (منتشر↔خموده) و گستره بر تنش ميان كثير↔(شورمند

  
  

بندي (اينكه چه اندازه از فشاره با  بر سطوح تركيب پيوندي فشاره و گستره افزون فضاي هم
 جهت تغييرات فشاره و گستره حساس است. دربرابرشوند)،  چه مقدار از گستره تركيب مي

شوند: اگر روند تغيير فشاره و  پيوندي از يكديگر متمايز مي كم دو گونه هم براساس جهت، دست
مستقيم  پيوندي ، هم)هردو در جهت افزايش يا در جهت كاهش باشند( جهت باشد گستره هم

فشاره در جهت افزايش ( گيرد و اگر روند دو بعد در دو جهت مخالف باشد شكل مي 40(همسو)
ين ه اگيرد. ب شكل مي 41معكوس (ناهمسو) پيوندي ، هم)جهت تقليل باشد يا برعكسو گستره در 

  گستره متصور است: -پيوندي فشاره گونه هم 42كم چهار دست ،در فضاي تنشي ،ترتيب
  

 
38. concentrated (concentré) 

39) اركرد فشاره افزودن  دن (augmentation. ك dim) و كاهي inut ion) كردن  تجزيه  اركرد گستره  (tri) و ك كردن  تركيب  m) و  élange) mélange", "tri"rg.netwww.claudezi" ,) است.  lberbe; Zilberberg, 59, p. 20 11Hébert, (  40 . direct correlation 41 . inverse correlation 42گر، مي ي عد د يير ب تغ بعد و  دن يك  بت مان ظري، با فرض ثا لحاظ ن تقد است كه به  رت مع ابِ ه يا ساختار هم .  دي راست توان هشت شاكل ط پيون پايه به  42خ نشي  ار ت داد ساخت تع ين  ابرا يز متصور شد. بن Hébert, 20رسند ( تا مي 12ن 11 , p. 64-65.(  
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  . الگوي تنشي: بازنمود ساختارهاي تدريجي گفتمان2-1-3
اي از دو بعد محسوس  همبسته معنادار ةهر ساختار يا شاكل ،تنشي ةاز آنجا كه براساس فرضي

و كل   يك شاكله عنوان (فشاره، احساس) و معقول (گستره، شناخت) است، گفتمان نيز به
پيوندي از فشاره (فشردگي احساسي) و گستره (گشودگي شناختي) است و  معنادار، هم

يلي گستره تحليل شود. چنين تحل -پيوندي فشاره هاي هم تواند براساس تغييرات و گونه مي
  . شود منجر ميتنشي گفتمان  43طور مشخص به تبيين نحو به

وار نحو تنشي گفتمان را  هگستره، ساختارهاي نمون -پيوندي فشاره چهار گونه هم
  نمايند: بازمي
پيوندي  با فزوني يافتن هماهنگ فشاره و گستره (هم: اين ساختار 44. ساختار افزايشي1

 معموالًفرآيند تنشي سمفوني كالسيك  نمونه،براي  ؛)Ibid: 69گيرد ( مستقيم افزايشي) شكل مي
محدود و انرژي  ةكند. سمفوني با يك يا چند ساز معدود (گستر از چنين ساختاري پيروي مي

سمفوني، با افزايش تعداد سازها، هم  وياما در روند پيشر ؛شود صوتي ضعيف) آغاز مي
  يابد. هنگ افزايش ميصورتي هما به صوتي و هم انرژي و شور سمفوني ةگستر
  

 
43 . sy ntax 44 . amplification 

هگستر گستره  

پيوندي معكوس (ناهمسو) فرآيند هم پيوندي مستقيم (همسو) فرآيند هم   
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پيوندي  با فروكاست هماهنگ  فشاره و گستره (هم: اين ساختار 45. ساختار كاهشي2

بر چنين  هاي آخرالزمان مبتني روايت نمونه،براي  ؛)Ibidگيرد ( مستقيم كاهشي) شكل مي
كثر ها و جهان (حداكثر گستره) زنده و پويا (حدا ها، انسان . در اين روايتهستندساختاري 
روند و به غباري از  ها و تكثرها ازبين مي روند. همه تنوع زوال و نابودي مي سوي فشاره) به

  شوند. اثر (حداقل فشاره) تبديل مي شكل (حداقل گستره) و بي بي ةماد
  

  
  
رفتن فشاره و محدود شدن گستره  حاصل باال اين ساختار :46. ساختار صعودي3

عاشورا  ةگفتمان روضه و مرثي نمونه،براي  ؛)Ibid: 68(پيوندي معكوس افزايشي) است  (هم
اصحاب امام  ةصحراي كربال و مواجه ةبر اين ساختار تنشي است. روضه از گستر مبتني

ضعيف) و در فرآيندي  ةمنتشر و فشار ةشود (گستر حسين (ع) با لشكر عمر سعد آغاز مي

 
45 . attenuation 46 . ascendence 
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نفر) و شهادت ايشان كه در اوج خود امام (ع) (متمركز شدن گستره به يك  ةصعودي به مرثي
  شود.  فشاره قرار دارد، ختم مي

  

  
  
پيوندي معكوس  با افت فشاره و باز شدن گستره (هم اين ساختار :47. ساختار نزولي4

شود و  عاطفي با كشش قوي آغاز مي ة). اين ساختار از يك تكانIbidشود ( كاهشي) محقق مي
ها يا  بارز اين الگو در داستان ةرود. نمون پيش ميها  سوي گشودگي شناختي و تكثير ابژه به

...)  كه با شروعي هيجاني (رخداد يك قتل، سرقت يا شود ه ميپليسي ديد -هاي جنايي فيلم
داستان، آن شوك اوليه با انتشار آگاهي و گشودن فضاي  ادامةكنند. با  مخاطب را درگير مي

كل  ةفشار ،شود و درنتيجه ...) تبيين مي ايت وها و عوامل پيدايي جن شناختي (آشنايي با زمينه
ساختار فرآيند تنشي در شكل متعارف مقاالت علمي (آغاز با  ،يابد. مثال ديگر گفتمان كاهش مي

ها) و حتي در تعريف يك مفهوم براساس  فشرده و ادامه با تفصيل شواهد و استدالل ةفرضي
 ة، مفهوم مرد با گستر»انسان مذكر بالغ«به » مرد«در تعريف  براي نمونه، ؛جنس و فصل است

اش كاهش  اش منتشر و فشاره ، گستره»انسان مذكر بالغ«قوي، در گفتمان  ةمتمركز و فشار
  .48يابد مي

 
47 . decadence 48 كه اين طق است.  در من مفهوم و مصداق  ان  وس مي معك بطه  از را ودي  اين الگو بازنم بسيط«.  له به هر نسبت كه يك مفهوم ساده و  يعني اجزاي متشك اشد،  باشد، كلي تر ب تر  كم مركب تر است و به عده اش  نسبت كه  عكس به هر  كرد و بال واهد  فراد صدق خ يشتري از ا تر خواهد شد. ي ب محدود صاديق آن  لمرو م وده شود، ق ومش افز مفه يعني به  اشد،  نساري، » تر ب وا 13(خ نجا كه بسيط» انسان«). مثالً مفهوم 123- 122، ص69 گستره از آ ما  اييني دارد، ا فرا تر است فشاره پ برمياش (ا يقي را كه در  صاد اما  د و م تشر است.  فراوان و من يرد)  مركب» پسر«گ نسان مفهومي  به ا نسبت  فراد صدق مي تر است، فشاره كه  محدودتري از ا گستره  نسان بر  د: اش باال ست، اما نسبت به ا   كن
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  . الگوي ميدان عمليات گفتمان3- 2
گريماس درقالب يك  50پيوست -شكل مدون دوگان گسست 49»ميدان عمليات گفتمان«الگوي 

فارغ از  و شناختي مكان ديدگاهتنشي سامان يافته است. از ةنظري ةزمينمدل تحليلي است كه بر 
 ةدهند نشان«شود كه  تصوير مي» ميدان عمليات«يك عنوان  زمان، گفتمان بهمالحظة بعد 

 .)Ibid: 56» (كنند هايي است كه گفتمان را كنترل مي  ها و شاخص اي از اعمال، عامل مجموعه
شود؛ موضعي كه  راهبري عمليات آغاز مي 51مركز عنوان بهعمليات گفتمان از يك موضع 

است. با حركت سوژه از مركز عمليات  52شناسا -جسم يك عنوان به پرداز گفته ةپيوند سوژ هم
 ةميدان و با پايان يافتن حركت سوژه، مرز و محدود 53به بيرون از آن (كنش گسست)، عمق

 يمتوان لي ميدان عمليات گفتمان را مياجما 55شود. طرح ميدان مشخص مي  54عمق يا همان افق
  :كنيمتصوير  صورت زير به
  

 
49 . instance of discourse نه يسي فرهنگ نشا انگل ان  اسي  مترجم ورتز -گريماسشن domرا به  instance، ك ain كرده ترجمه  ميدان)  ( (ساحت،  Greimas & Courtés, 19اند  82, p. X, 94 از ات«). اما شعيري  ياتي«و » عملي كرده (» وجوه عمل ندن اين مفهوم استفاده  13براي رسا مقصود 31، ص85 با  نيست) كه  تركيب  كورتز- گريماسو  بنو ات«سازگارتر است.  دان عملي ار مفهوم» مي insي هر دو جهت ب tance وشش مي مفهومي  را پ ين تركيب، هم بار  نش«دهد. ا به وضوح مي» عمل و ك بر  را  لمرو حضور«رساند و هم  طه و ق امل عمل» حي داللت مي ها و ع ند. ها    ك
50. gagem ent (bray age)  51 . centre 52. body  proper (le corps propre)  ير اب نه«شعيري از تع 19، ص1384» (جسما ار«) و 0 كرده است.29، ص1385(» جسم اده    ) استف
53 . depth (profondeur) 54 . horizo n  

تبيين 55 بر  بتني  نده، م طرح از نگار تني.   است. فون

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ...تحليل فرآيندهاي گفتماني                                                                     و همكاران احمد پاكتچي 

 

50  

  
  
و كنش اساسي پديد آمده  هشناختي (درزمان)، عمليات گفتمان از دو مرحل زمانديدگاه از

  پيوست.  -گيري و گسست است: موضع
  

  گيري . موضع1-2-3
ز توليد گفتمان اشاره قبل ا ةنخستين كنش در عمليات گفتمان، به لحظ عنوان به 56»گيري موضع«

 موضعِ و اي كند بندي و توليد نشانه شناسا پيش از آنكه شروع به مفصل -موضع جسم دارد؛
عنوان منبع معنا و  اي خالي است، به  لحاظ نشانهازكه گرچه  57»خود [حاضر] در اينجا و اكنون«

گيري  كنش موضع ،ي، در گفتمان عكاسبراي نمونه). Ibidظرفيت معناسازي كامالً اشباع است (
 گيرد كه نماي دور/ نگرد و تصميم مي اي است كه شخص از چشمي دوربين به ابژه مي لحظه

... را انتخاب كند، دكمه شاتر را بفشارد و عكس را ثبت و  ناهمسو با افق نزديك، همسو با افق/
شخص باشد، در دست   سوي ابژه، حتي اگر دوربين عكاسي روي به نشانه ة. تا قبل از لحظكند

ن نشده عكس، متعي ةتوليدكنند ةسوژ عنوان گيري محقق نشده و حضور شخص به هنوز موضع
جسم است، نه  فقطعكاس در خلق عكس، او  ةروي ابژه و كنش آگاهان است. تا قبل از نشانه

 
56. taking of po sit ion (la prise de posit ion) 57. ego hic et nunc 

 افق

 سوژه در
    مركز عمليات

 عمق

    ميدان عمليات گفتمان
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پردازانه  گيري گفته ابژه. اين موضع است، نه شيء فقطشناسا (سوژه) و موضوع عكس  -جسم
  كند. ء را ابژه (موضوع شناخت) مي سوژه (شناسا) و شيجسم را 

بر دو بعد اساسي  ،گيري سوژه كه در مركز و پايگاه ارجاع گفتمان قرار گرفته است موضع
گيري گفتماني به التفات  آگاهي، يعني فشاره و گستره، مبتني است. فشاره يا نيروي موضع حس

كند؛  اي عمل مي فشاره ةگردد. التفات در چهر ميآن به دريافت و فهم باز ةروي و گستر و نشانه
آگاه  يك فشاره و نيروي حسش كند كه در درون هايي روي مي سوي آن چيز سوژه به ،بنابراين

سوژه  ،كند و درنتيجه اي عمل مي انگيزند. دريافت نيز در وجه گستره (حسي، احساسي) برمي
اي گفتمان  فشاره ةچهر ،بنابراين ؛)Ibid: 57د (ياب ها را درمي ها و كميت ها، ظرفيت مواضع، فاصله

در عمليات گفتمان  گيري دريافتي اي آن معرف موضع گستره ةگيري التفاتي و چهر موضع ةنشان
گيري دريافتي، گفتمان شناختي  عاطفي و موضع -گيري التفاتي، گفتمان احساسي است. موضع
گستره و كميت (تعداد  نظررخ كه از تمام در عكاسي پرتره، تصوير نمونه،دهد. براي  را شكل مي

گيري  موضع دهندة نشان ،اي دارد و بنابراين وجهي فشاره  ها) محدود و متمركز است، ابژه
اي، از شورمندي و  . چنين تصويري با محوريت بعد فشارهاستالتفاتي در فرآيند گفتمان 

 58رخ عكس نيمبه اين ترتيب، شناختي دارد.  ةصميمت عاطفي بااليي برخوردار است و كمتر سوي
گيري  موضعبر  ،اي دارد و بنابراين يافته است، وجهي گستره منتشر و بسط ،گستره نظركه از

اي، مشخصاً  دريافتي در فرآيند گفتمان مبتني است. چنين تصويري با محوريت بعد گستره
  . دهد  را نشان ميپرداز و ابژه  گفته ةعاطفي ميان سوژ ةشناختي است و فاصل

  
  پيوست -.  گسست2-2-3

شوند و درارتباط با  هاي ديگري تشخيص داده مي گيري اوليه، موضع پس از تحقق موضع
بيرون رفتن  عنوان درنتيجه، دومين كنش اساسي عمليات گفتمان، به ؛گيرند موضع اوليه قرار مي

 يوشود. گسست، برون رفتن از قلمر تعريف مي 59»گسست«از مركز ارجاع ازطريق كنش 
هر  ةوسيل است؛ جايي كه به  گفته يسوي قلمرو پردازي (خود در اينجا و اكنون) و رفتن به گفته

 ،يعني شخص، زمان و مكان ديگر (او، آنجا، آن زمان) ،پردازي نيست گفته ةكه سوژ چيزي
 60»پيوست«پردازي يا بازگشت به آن درقالب كنش  گفته  شود. بيرون نرفتن از موضع ساخته مي

 به اين دليلپردازي.  به عامل، مكان و زمان گفته» نمودي«شود؛ پيوست نسبي و  يف ميتعر
 

يم58 ن ماي  به جايي  . ن بيرون از قاب تصوير،  ار محدود است، اما جهت نگاه به  خ از حيث شم گفتهر ون از فضا و فرآيند  بير گسترده به آن مي كه  وجهي انبساطي و  دازي است،   بخشد.  پر
59 . disengagement (débrayage) 60 . engagement (em bray age) 
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پردازي، بازگشت به آن امر  كه بازگشت كامل به موضع اصلي گفتهاست  »نسبي«پيوست 
تواند نمودي  پذير نيست. عمل پيوست تنها مي نشده در سوژه است و چنين چيزي امكان بيان

 & Greimas( كند ارائهپردازي  تو) گفته ، مكان (اينجا) و اشخاص (من/ساختگي از لحظه (اكنون)

Courtés, 1982: 87-88, 100; Ibid: 57-58 .(  
  

  
سر حضور بيان نشده  در فرآيند گسست، گفتمان خودش را از جهاني كه يكازديدگاه تنشي، 

درنتيجه، فشاره  ؛دكن ها جدا مي ها و فشاره پردازي)، از مركز تراكم انرژي است (فضاي گفته
شوند و كنشگران ديگري به  يابد: فضاها و لحظات جديد كشف مي كاهش، اما گستره افزايش مي

شود. در فرآيند  آيند. بدين ترتيب، گسست با متكثر كردن و گستردن تعريف مي صحنه مي
ه پيوست به فشار رود. اش پيش مي پيوست اما عمليات گفتمان درجهت بازگشت به موضع اصلي

گردد. پيوست  ترين مركز ارجاع بازمي چراكه به نزديك ؛نهد دهد و گستره را وامي اولويت مي
  .)Fontanille, 2006: 58كند ( عمليات گفتمان را از نو متمركز مي

پردازيفضاي گفته  

 ميدان عمليات گفتمان

ست
گس

 

ست
يو

 پ

 مكان ديگر زمان ديگر

 عامل ديگر

 قلمرو گفته

اكنون    خود 
اينجا   
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مركز ارجاع عمليات گفتمان، محل بيشترين  عنوان پردازي به ين ترتيب، فضاي گفتهه اب
 عنوان تواند خودش را به ون عمل گسست، مركز فقط ميفشاره و محدودترين گستره است. بد

هاي ميدان  افق؛ اما اي احساس كند عاطفي و خودادراكي محض و بدون هيچ گستره ةيك فشار
 كنند، محل كمترين فشاره و بيشترين گستره گفته را مشخص مي كه مرزها و حدود جهان

ها، با گستره نسبت  ميان مركز و افقتنش يا كشش  عنوان به عبارت ديگر، عمق ميدان به ؛ندهست
عمق ميدان را گسترش و تضييق  ةمستقيم و با فشاره نسبت معكوس دارد. توسعه گستر

  ). Ibid: 59-60دهد ( عمق ميدان را كاهش مي ةگستر
  نمايند: عمليات گفتمان در فضاي تنشي را بازمي هاي زير طرح
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  »قارعه« ة. تحليل فرآيندهاي گفتماني در سور4
 � ��� ����	
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قارعه. چيست قارعه؟ و تو چه دانى كه قارعه چيست؟ روزى است كه مردم چون «
ترازويش سنگين باشد، در  ةشده. اما هركه كف زده ها چون پشمِ پروانگان پراكنده باشند و كوه

ترازويش سبك باشد، جايگاهش در هاويه است. و تو  ةيك زندگى پسنديده است. و اما هركه كف
  .»چه دانى كه هاويه چيست؟ آتشى است در نهايت گرمى

 تدريج )، به3 -1شود (آيات  هنگي تند آغاز مياقارعه با لحن و ضرب ةدر نگاه نخست، سور
صعود  ،) و در پايان سوره9 -6و  5 - 3گرايد (آيات  آن انرژي و هيجان آغازين به آرامش مي

). اين فرود و فرازها در 11 -9شود (آيات  احساسي هيجاني ديگري در فضاي گفتار ديده مي
  د؟نشو فرآيند گفتمان، براساس ابعاد تنشي چگونه تبيين مي

با فرض سكوت بعد از آن، فقط آغاز گسست تنهايي و  يك كلمه است كه به» القارعه«
سخن، گفتار  ةتا پيش از ادام ؛ يعنيدهد را نشان مي» خود«گفتماني و جدا شدن از جهان 

كشد.  گفتماني را به يك اندازه انتظار مي گسست و پيوست ةخود، دو گون خودي به» القارعه«
پردازي دنبال  فضاي گفته با پيوست به نياب روشن نيست كه گسست آغازي هنوز براي گفته

سخن  ةيا ادام...»  خواند آن قارعه تو را مي«گفتاري خواهد آمد كه چنين مثالً  خواهد شد و
اينكه ؛ 5 -4آيات  نظير گفتارهايي( تداوم گسست آغازين و گسترش جهان گفته خواهد بود

قارعه همان خداوند به موسي گفت: «...) يا گفتاري داستاني مانند  قارعه روزي است كه
  . ... يا و ...» رستاخيز جهان است

د. بيان نكن تو) را محقق مي -پردازي (من انتظار اول، يعني پيوست به فضاي گفته 3 -2آيات 
وگويي را  ...) در متن آيات، فضايي گفت داني پرسشي (چيست قارعه؟) و دوم شخص (تو نمي

پرداز از  ياب (تو)، نه سخن گفتن گفته گفته پرداز (من) با وگوي گفته گفت ةاند؛ صحن تصوير كرده
گونه، فرآيند گفتمان بدون  ياب در نقش تماشاگر صحنه. اين ها) و نشاندن گفته ديگران (او، آن

جايگاه ( سرعت به مركز عمليات گفتمان اي قارعه و با مجمل گذاشتن آن، به گسترش جهان گفته
قارعه (ديگر) و  ةاز سخن گفتن دربار داز بيشپر بازگشته است. گويي گفته )پرداز گفته» خود«
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اگر  ؛ درحالي كه، لب به سخن گشوده است»خود«شناختن آن، به قصد آشكار كردن حضور 
  سوي جهان گفته آمد، گفتار به مي...»  يوم يكون الناس«، »القارعه«نبودند و پس از  3 -2آيات 

تر  جهان قارعه و شناخت آن برجسته ماند و تر مي پرداز پوشيده ، حضور گفتهشد ميكشيده 
  شد. مي

، برعكس گسست بسيار كوتاه آغازين در سخن گفتن از 3 - 1در فرآيند گفتماني آيات 
پردازي  زمان حضور در فضاي گفته )، پيوست به مركز عمليات گفتمان و مدت1 ة(آي» قارعه«

جاي پيوند  مركز است و بهمت» قارعه«، فرآيند گفتمان هنوز بر 3 -2تر است. در آيات  طوالني
آن  درموردياب  پرداز و گفته دادن آن با ابژه(ها)ي ديگر (گسترش جهان گفته)، از موضع گفته

معني تداوم حضور در فضاي تعاملي  گويد. مكث و درنگ در مركز عمليات گفتمان به سخن مي
در فرآيند پيوستي آيات  ،ين ترتيبه او انرژي. ب  محل حداكثر فشاره ؛ياب است گفته -پرداز گفته

درحالي كه گستره  ؛يابد و با تداوم حضور در مركز عمليات گفتمان، فشاره افزايش مي 3 -2
همچنان منحصر و متمركز بر قارعه مانده است. با اين توضيح، الگوي تنشي گفتمان در آيات 

دليل  ر كه بهاي نمودا درجه90است. شيب نزديك به  صعودي، كوتاه و با شيب بسيار تند 3 -1
خط نزديك  اي راست است، الگوي تنشي گفتمان را به نمونه» قارعه«منحصر ماندن گستره به 

  كرده است:

  
معرف سطح  2 ةدهد و قارع اي قارعه در آغاز سخن را نشان مي سطح فشاره 1 ةقارع

متوسط  1 ةاي قارع است. سطح فشاره 3 -2فشاره پس از فرآيند گفتمان در آيات  ةيافتءارتقا
، نه نظر داردمعني كوبنده) به يك كيفيت و وضعيت دروني  (به» قارعه« زيرا ؛است (نه ضعيف)

 قارعه

 ضعيف

 متوسط

2قارعة  قوي  

1ة قارع  

 گستره
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آن بيشتر از  ةفشار به همين دليل، است و زمان جاي گرفته -بيروني كه در ابعاد مكان اي ابژه
اين  تواند مؤيد فرآيند بسيار كوتاه گفتمان نيز مي ،است. از سوي ديگر زماني-ابژه مكانيك 

مسير (اي و طول نمودار  اوج فشاره ةدر نقط ،مقصد گفتمان در 2 ةتشخيص باشد. وقتي قارع
نيز نزديك به مقصد خواهد  )1 ةقارع(كوتاه باشد، ناگزير مبدأ اين مسير  )رسيدن به اين مقصد

  بود.
زماني و  ةترين فاصل ست كه فشاره در كوتاها يشيب تند و كوتاهي نمودار به اين معن

هيجاني بسيار قوي ايجاد كرده است. بار  -ترين فرآيند گفتماني، اوج يافته و تأثير عاطفي ردهفش
نيز محسوس است؛  61آيات ةدر خوانش غيرمفسران» ما القارِعه، و ما أدرئك ما القارِعه«هيجاني 

به چالش كشيده و كه ذهنيت مخاطب (حتي پيامبر اكرم) را » و ما أدرئك ما القارِعه«ويژه  به
  و كنجكاوي در پيگيري سخن را افزايش داده است.» قارعه« ةگونه سطح هيجان دربار اين

راهي به گشودگي و آزاد شدن ناگزير ، »قارعه« ةشده دربار هيجان باال و احساس فشرده
سخ و )، به انتظار پا2 ةاش با سؤال و ابهام تشديد شده (قارع  كه فشاره» مجمل« ةجويد. قارع مي

يوم «ازپي فشردگي است. گفتمان  پاسخ و تبيين آن اجمال و گشودگيِ 5 -4است. آيات » تبيين«
قارعه را كه در » ةيگان« ةابژ» يكُونُ النَّاس كَالْفَرَاشِ الْمبثُوث، و تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ

كه » روز» («يوم«هاي گسترده و منتشر  يدهاش افزايش يافته، به پد فشاره 3 -2گفتمان آيات 
... پيوند داده است و  ها) و (كوه» جبال« ،ها) (انسان» ناس« ،گستره و امتدادي از لحظات است)

اش را افزوده و از سوي ديگر انرژي و  سو قارعه را تبيين كرده و گستره  گونه از يك اين
  آيات بر الگوي تنشي نزولي مبتني است: گفتمان اين ،ين ترتيبه ااش را كاسته است. ب فشاره

 
وان 61 به متوني كه از عن نيد  اه ك له نگ طب، » تفسير«. از جم د: ق معهود تفسيري پرهيز دارن 14و رويكرد  39- 3960، ص6، ج12 61. 
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و جهان  1 ةبازگشت به گسست گفتماني آي 5 -4تحليل ميدان عمليات گفتمان، آيات ديدگاه از
پرداز (خود) پنهان و حضور  آگاه گفته شوند. در اينجا، حضور حس اي قارعه محسوب مي گفته

  است. ) مشهود...و  قارعه، يوم، ناس ، مانندهاي ديگر ها (ابژه»ديگر«
با اين  ؛نددار تعلقپرداز  و گسسته از فضاي حضور گفته  نيز به جهان گفته 9 -6آيات 

ندارد » قارعه«متفاوت است و پيوندي مستقيم با  5 - 4تفاوت كه اين جهان گفته با جهان آيات 
 9 -6به آيات  5 - 4). انتقال از آيات معلوم است...»  فَأَما من ثَقُلَت«در » فَـ«حرف از (چنانكه 

تصوير عمومي رستاخيز از  5 -4(نه گفتماني) است. آيات  62اي محصول يك گسست گفته
و   وضع و حال انسان ،و محدود  از منظري نزديك 9 -6اما آيات  ؛اندازي گسترده است چشم

  كنند. بهشتي يا دوزخي بودنش را روايت مي
اي و تفصيل بيشتر جهان  سست گفته، انتظار تداوم گ5 -4آيات  ةدر ادام 9 - 6آيات 

ياب را به فضاي  گفته 10 ةاما برخالف انتظار، آي ؛آورند ياب پديد مي رستاخيز را براي گفته
با پيوست به مركز عمليات گفتمان، تداوم  ،گونه گرداند و اين پرداز بازمي وگوي با گفته گفت

» هاويه« ةابژ ةظاهراً دربار 10ة يشود. آ پيشرفت جهان گفته با مكث و توقفي كوتاه مواجه مي
رخ كشيدن  پردازي و به تو گفته -آنچه برجسته و مشهود است، فضاي من 3 ةاما مانند آي ؛است

 
ات62 درون جهان گفته . عملي پيوست در  اي تودرتو شود و جهاني با سطوح و اليه هم محقق مي  گسست و  گسست مي ه د.  ( پيوست گفته- ساز utterative gagemاي  ent/brayage énoncifگسست ) مي نند  واند ما (- ت بد  تحقق يا ان  فه كنشگران، مكان و زم تماني در سه مؤل گف Greimپيوست  as &  Courtés, 19 82 , p. 88-89 ته102 , ان گف ال جه براي مث فيلم، داستان در داستان، حاصل گسست ).  لم در  گفته- اي في ات گسست پيوست  به عملي نسبت  اليه- اي است كه  ان كالن قصه،  يروني پيوست در گفتم وب مي اي ب محس وم  د. تر و درجه د   شو

كز
مر

 مت
ژه

 اب
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خوبي نشان  به» ك ما هيهئو ما أدر«ياب است.  وگوي او با گفته پرداز و گفت حضور مؤثر گفته
حاشيه راندن  پردازي و به عاملي گفتهسوي برجسته كردن فضاي ت دهد كه فرآيند گفتمان به مي

  رستاخيز (در اينجا دوزخ) جهت يافته است. ةجهان گفت
(نار  11 ةآي زيرا ؛اي و بسيار كوتاه است لحظه 10 ةپردازي در آي پيوست به فضاي گفته

در فرآيند كلي  ،ين ترتيبه اگرداند. ب بازمي 9 -6آيات  ةحاميه) دوباره گفتمان را به جهان گفت
جهان گفته است كه براي مدتي  شرويدر فرآيند پي منتظرهمانند يك رويداد غير 10 ةگفتمان،  آي

ياب  گفته -پرداز وگويي گفته كند تا فضاي گفت بسيار كوتاه، سير در جهان گفته را متوقف مي
جهان گفته و تداوم  ةبازگشت به سير بازايستاد 11 ةد. آيبفرصت آشكار كردن خود را بيا

اين  مانند پردازي آسا ميان جهان گفته و فضاي گفته وآمد سريع و برق آن است. اين رفت ةدوبار
 - پرداز ناگهان روي خود را از جهان گفته برگرداند، به فضاي حضور خود (من كه گفته است

سير از  ،10 -9ها) بازگردد. گفتمان آيات  تو) سرك بكشد و دوباره به جهان گفته (جهان آن
و بازگشت از افق به مركز » سوژه«به » ابژه«، سير از »خود«ي (هاويه) به جايگاه »گردي«جايگاه 

 ؛و محدودترين گستره است (الگوي تنشي صعودي)  محل بيشترين فشاره، يعني عمليات گفتمان
پردازي، حتي اگر مانند اينجا براي يك لحظه باشد،  ترين اثر پيوست به فضاي گفته بنابراين، مهم

پردازي  پرداز براي يك لحظه به فضاي گفته گفته ةطح انرژي و فشاره است. پس سوژافزايش س
) 11 ةاي باالتري به جهان گفته (آي بار از سطح فشاره تر شده و اين اش افزون پيوسته، انرژي

و سير تنشي نزولي در  10 -9صعودي در فرآيند گفتمان آيات  ةبازگشته است. طرح زير شاكل
   د:ده نشان ميرا  11 -10آيات 
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تر  و قبل 9 -6دهند كه آيات  جهان گفته را نشان مي ويچين انتظار روند پيشر خطوط نقطه

) تحقق 10 ةپديد آورده بودند؛ انتظاري كه با رويداد پيوست گفتماني (آي 5 -4آيات  ،ها از آن
است. كوتاهي  خط نشان داده شده خطي كوتاه و راست با  10 ةنيافته است. فرآيند گفتماني آي

و همان سرك كشيدن و حضور است » ك ما هيهئو ما أدر«دليل كوتاهي گفتمان  نمودار به
خطي و عمود بودن نمودار نيز به اين  . راستدهد را نشان ميپردازي  اي در فضاي گفته لحظه

ه و و پيوند ندادن آن با ابژ» هاويه« ةبا منحصر ماندن به ابژ 10 ةدليل است كه گفتمان آي
تراز  10 ةتنها درجهت افزايش فشاره عمل كرده است. كنش گفتماني در آي ،اي ديگر گستره

اي  در سطح فشاره 11 ةفرآيند گفتماني آي ،گفتمان را باالتر برده و درنتيجه ةانرژي و فشار
  باالتري تحقق يافته است.

 دهد كه نشان مييز ن 9 -6چين نمودار  پاره نقطه درمقايسه با 11تر بودن نمودار  كوتاه
 ةگونه، سوژ تر است. اين گفتمان از آنچه بالقوه و مورد انتظار بوده كوتاه ةيافت فرآيند تحقق

ياب عمل كرده و او را متأثر  پرداز با پايان دادن ناگهاني سخن نيز برخالف انتظار گفته گفته
پيشين خود عمل كند و  ةكم به روي پرداز دست كشد كه گفته ياب انتظار مي ساخته است. گفته

را ...»  تكون الجبال«و  »... يوم يكون الناس«دو گفتار نسبتاً بلند » قارعه«چنانكه در تفصيل 
» نار حاميه«براي گفتار  فقطگرنه وهمان اندازه تفصيل دهد؛ به وبيش  را كم» هاويه«آورده بود، 
ياب را به رخ او بكشد (و ما  ي گفتهپرداز حضور خود را آشكار كند و ناآگاه گفته كهنيازي نبود 

 ةياب است كه در عمليات گفتمان سور هاي گفته بيني ها فقط انتظارها و پيش ك ما هيه). اينئأدر
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؛ اند اي رويدادگونه و هنري به فرآيند گفتماني سوره داده جلوه اند و قارعه برآورده نشده
ها غرق كند، با تلنگرهاي پياپي  در جهان ابژهگفتماني كه بيش از آنكه آگاهي بيفزايد و مخاطب را 

  انگيزد. پردازي، احساس او را برمي تو گفته - به فضاي من
  

  گيري . نتيجه5
تدريج انرژي و هيجان  )، به3 - 1شود (آيات  هنگي تند آغاز مياقارعه با لحن و ضرب ةسور

ي هيجاني ديگري در ) و درپايان صعود احساس9 -6و  5 -3گرايد (آيات  آغازين به آرامش مي
تنشي، ساختار سوره در كليت آن مطابق  ديدگاه). از11 -9شود (آيات  ديده مي آن فضاي گفتار

با  10 ةو آي 3 -2اما گفتمان آيات  ؛جهت گسست گفتماني پيش رفته است الگويي نزولي و در
ن پردازي، همچو تو گفته -هاي نابهنگام به فضاي من ساختار تنشي صعودي و بازگشت

بار  اند و  گسستي سوره عمل كرده -رويدادهايي خالف انتظار در فرآيند گفتماني نزولي
  اند. عاطفي سوره را افزايش داده -احساسي

پرداز و  گفته ةگر سوژ ترين اشاره هاي لفظي، قوي قارعه، جز نشان ةدر عمليات گفتمان سور
هاي نابهنگام در فرآيند  يير جهتپردازي، رويدادهاي خالف انتظار و تغ پيوست به فضاي گفته

در جهان گفته را پديد  ويپرداز با كنش گسست انتظار پيشر گفته ةگسست گفتماني است. سوژ
گفتماني  ةپردازي، فشار با تغيير جهت و بازگشت رويدادگونه به فضاي گفته ناهاما ناگ ؛آورد مي

هاي نابهنگام به  پرداز با بازگشت تهگف ةسازد. گويي سوژ ياب را متأثر مي برد و گفته را باال مي
 چنان بههرگز است. او  كردهپردازي، حضور مؤثر و آفرينشگر خود را برجسته  فضاي گفته

 را گفتمان ةياب نقش فعال او در مقام توليدكنند رود تا گفته نمي غياب و پوشيدگي طوالني
  فراموش كند و در جهان گفته غرق شود.

شناسي دقيق و  الگويي از يك سوره» قارعه« ةگفتمان سور تحليل فرآيندهاي تنشي در 
 ،در ارتباطات مضموني يا سبكي تنها سوره را نه ةپيوست ةچهر شناسي است. اين سورهمند  نظام

  كند. جو ميو هاي گفتماني گسست و پيوست جست كه در ابعاد تنشي فرآيند گفتمان و كنشبل
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  ها نوشت . پي6
1. semiotics of discourse (sémiotique du discours) 

در  semiotics وشناسي گريماسي  در نشانه sémiotique) براي نشان دادن تمايز 1385شعيري (
  استفاده كرده است.» معناشناسي - نشانه«از تعبير  ،اكو - سنت پِرس

2. tensive model 
3. Instance of discourse 

 را انجام داده است ها تالشخستين ن ،شناسي تنشي به زبان فارسي معرفي نشانه شعيري براي  .4
: 1386، شاندز، نك: اي ترجمه ة. براي تنها نمون)44 - 33: 1385؛ همان، 204 - 187: 1384(شعيري، 

122- 137.  
 - 105: 1392، داودي مقدم ؛172 - 147: 1390، عباسي و يارمند ؛45 - 39: 1388، شعيري و وفايي نك: .5

124.  
، سيوطي نك:ترتيب  به» التفات«و » تناسب آيات و سور« ،»وجوه و مخاطبات قرآن«براي مباحث  .6

؛ 149 - 130 /1؛ همان، 357 - 349/ 2: 1410، زركشي ؛160 - 155، 232 - 216 ،29 - 20/ 2: 1421
  است. بررسي شدهشاخص سبك بياني قرآن  عنوان بهمبحث التفات . 467 - 380/ 3همان، 

  ). ;333Mir, 1986: 25- 73 - 315: 1389، مير :رك .7
كه  كنيم ميكاربردشناسي زبان ياد  ة) در حيط2006ي نمونه از پژوهش سلوا م. س. العوا (برا .8

  ) تحليل كرده است.Relevance theory» (تناسب ةنظري« ةهاي احزاب و قيامه را برپاي ساختار سوره
ز، هاي قرآني امرو در پژوهش» شناسي گفتمان قرآني نشانه«غياب نسبي  برايشاهدي  منظور يافتن به .9

اثر كلود ژيليو و » زبان و سبك قرآن«، ناثر محمد اركو» مطالعات [قرآني] معاصر« ةبنگريد به مقال
» شناختي و ادبي [قرآن] هاي ساختاري، زبان ويژگي«و  اثر كلود ژيليو» شناسي روايت«، پير الرشر

  .اثر آنگليكا نويورت
) كه با هدف معرفي 1389نيا ( ا قائمياثر عليرض» شناسي و تفسير قرآن بيولوژي نص، نشانه«حتي   .10

شناسي گفتمان در  تفسير و علوم قرآني انجام شده است، حكم غياب نشانه ةشناسي به حيط نشانه
اكو محدود مانده و  -شناسي پرس نظري نشانه ةكند؛ زيرا اين اثر بر زمين مطالعات قرآني را نقض نمي

شناسي پساگريماسي و الگوي تنشي)  زجمله نشانهشناسي امروز (ا هاي گسترده و متنوع نشانه حيطه
  را فروگذارده است.

11. signifying whole 
12. generative 
13. hermeneutic 
14. semiotic production 
15. semiotic interpretation 
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اش   اما در بار مفهومي ؛در زبان فارسي رايج است discourseعنوان معادل  هب» گفتمان« ةواژ  .16
فاصله دارد  discourseكند كه از بار مفهومي جريان و فرآيند در  يايستايي و سكون را تداعي م

 & Little, Fowler :سازد. رك بار مفهومي جريان و روند را مي discours ةدر واژ cours- ة(ريش

Coulson, 1973: 1/ 563 ،معني  اجتماعي، به- هاي سياسي در متون و بافت» گفتمان«). جز اين
بدون تبيين و توضيح، بار  يمتوان چنان گسترده دارد كه نمي  اربرديفرهنگي، ك -پارادايم فكري

اي  جاي گفتمان، به واژه بنابراين، شايد الزم باشد به كنيم؛شناسي را از آن اراده  مفهومي خاص نشانه
رسد كه تعبير  نظر مي . تا آن زمان، بهباشد ها به دور كه شفاف و دقيق و از سوءبرداشت بينديشيم

  وافي به مقصود باشد. » فرآيند گفتمان«مانند  تري مفصل
17. enunciation 
18. utterance (énoncé) 

گرهاي  پردازي است كه آثار و اشاره محصولِ عمل و فرآيند گفته«در مفهوم خاصش » گفته«
ها و قيدهاي  پردازي را با خود دارد؛ عناصري مانند ضماير شخصي و ملكي، صفت هاي گفته كنش

 براي نمونه،). Greimas & Courtés, 1982: 362» (گرهاي زماني و مكاني گذار و اشاره ارزش
پرداز در مقام  ، اگر از بافت و فضاي گفتماني كه در آن گفته»حسن به مدرسه رفت«معنادار  ةجمل

خبري در كتاب  ةاي از يك جمل ياب است، جدا و منعزل درنظر گرفته شود (نمونه تأثيرگذاري بر گفته
زيرا در يك بافت گفتماني محقق نشده  ؛شود محسوب نمي» گفته«ارسي باشد)، يك دستور زبان ف

اي به مخاطبش رسانده  اي باشد كه گوينده »گفته«تواند  اما در يك بافت گفتماني، همين جمله مي ؛است
  است:

  »حسن كو؟«ـ پدر: 
  »حسن به مدرسه رفت.«ـ مادر: 

ل، از مدرسه رفتن حسن در زماني كه گذشته است، پرداز در زمان حا در اين بافت گفتماني، گفته
نه مقصد آن  ،شود پرداز جايي است كه مبدأ حركت حسن محسوب مي كند. مكان گفته صحبت مي

  .گفت) (وگرنه بايد از آمدن حسن به مدرسه مي
19. post-Greimasian 
20. Jacques Fontanille 
21. Claude Zilberberg 
22. J. Fontanille & C. Zilberberg 
23. A.J. Greimas 
24. C.S. Peirce 
25. signifying  
26. valence/ dimension 
27. content plane 
28. expression plane 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1394)، مهر و آبان 25(پياپي  4، شمارة 6دورة                               جستارهاي زباني                                     

 

63 

29. Louis Hjelmslev 
30. intensity (intensité) 
31. interceptive 
32. extensity, extent (extensité, étendu) 

اما  )؛43 - 34: 1384هستند (شعيري، (بسط) پيشنهاد شعيري » گستره«(قبض) و » فشاره«هاي  معادل
ترتيب  را به» كشش، بركشش - برون«و » كشش، دركشش - درون«تعبيرهايي مانند  يمشايد بتوان
» گستره«و » فشاره«اين تعبيرها مانند  كنيم.پيشنهاد  extensityو  intensity ةدو واژ ةبراي ترجم

 ،يرون)(ب -ex(درون) و  -in(كشش) و پيشوندهاي  tense ةماد درنظر گرفتناما با  ؛مقتصدانه نيستند
  شوند. تر به مبدأ محسوب مي هايي گوياتر و نزديك ترجمه

33. exteroceptive  
34. correlation 
35. tonic (tonique) 
36. atony (atone) 
37. diffused (diffuse) 
38. concentrated (concentré) 

ـتر  diminution) و كاهيدن (augmentationافزودن ( هكاركرد فشار  .39 ) و triتجزيـه كـردن (   ه) و كـاركرد گس
 ,Hébert, 2011: 59; Zilberberg, www. claudezilberberg .net) اسـت ( mélangeب كـردن ( تركيـ 

"mélange", "tri"(.  
40. direct correlation 
41. inverse correlation 

هشت  يمتوان ديگر، مي لحاظ نظري، با فرض ثابت ماندن يك بعد و تغيير بعدازابِرت معتقد است كه   .42
 12تعداد ساختار تنشي پايه به  ،بنابراين ويم؛نيز متصور ش 1خط پيوندي راست شاكله يا ساختار هم

  ).Hébert, 2011: 64- 65رسد ( مي عدد

 
43. syntax 
44. amplification 
45. attenuation 
46. ascendance 
47. decadence 
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به هر نسبت كه «اينكه  ؛ر منطق استمعكوس ميان مفهوم و مصداق د ةاين الگو بازنمودي از رابط  .48
بيشتري  ةتر است و به عد اش كمتر باشد، كلي تر باشد، يعني اجزاي متشكله يك مفهوم ساده و بسيط

تر باشد، يعني به مفهومش افزوده شود،  از افراد صدق خواهد كرد و بالعكس به هر نسبت كه مركب
» انسان«مفهوم  براي نمونه،). 123- 122 :1369(خوانساري، » قلمرو مصاديق آن محدودتر خواهد شد

گيرد)  اش (افراد و مصاديقي را كه در برمي اما گستره ؛پاييني دارد ةفشار ،تر است از آنجا كه بسيط
اما  ؛ستااش باال  تر است، فشاره به انسان مفهومي مركب كه نسبت» پسر«فراوان و منتشر است. 

  كند: ز افراد صدق ميمحدودتري ا ةانسان بر گستر درمقايسه با

  
49. instance of discourse 

(ساحت، ميدان)  domainرا به  instanceكورتز،  - شناسي گريماس مترجمان انگليسي فرهنگ نشانه
» وجوه عملياتي«و » عمليات«اما شعيري از  ؛)Greimas & Courtés, 1982: X, 94اند ( ترجمه كرده

- ) كه با مقصود بنونيست و گريماس31: 1385ري، شعيبراي رساندن اين مفهوم استفاده كرده (
دهد.  را پوشش مي instanceهردو جهت بار مفهومي » ميدان عمليات«كورتز سازگارتر است. تركيب 

» حيطه و قلمرو حضور«رساند و هم بر  وضوح مي را به» عمل و كنش«اين تركيب هم بار مفهومي 
  كند. ها داللت مي ها و عامل عمل

50. engagement (brayage) 
51. centre 
52. body proper (le corps propre) 

) استفاده كرده 29: 1385همان،  » (جسمار«) و 190: 1384شعيري،  » (جسمانه«شعيري از تعابير 
  است.

53. depth (profondeur) 
54. horizon  

 بر تبيين فونتني مبتني است. طرح از نگارنده،   .55

56. taking of position (la prise de position) 
57. ego hic et nunc 

اما جهت نگاه به بيرون از قاب تصوير، به جايي كه بيرون از  ؛رخ ازحيث شمار محدود است نماي نيم  .58
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 بخشد.  پردازي است، وجهي انبساطي و گسترده به آن مي فضا و فرآيند گفته

59. disengagement (débrayage) 
60. engagement (embrayage) 

: 1412قطب، ( و رويكرد معهود تفسيري پرهيز دارند» تفسير«ن ازجمله نگاه كنيد به متوني كه از عنوا .61
6 /3960 - 3961(. 

هاي  شود و جهاني با سطوح و اليه هم محقق مي  عمليات گسست و پيوست در درون جهان گفته .62
تواند  ) ميutterative gagement/brayage énoncifاي ( پيوست گفته - سازد. گسست تودرتو مي

 & Greimasكنشگران، مكان و زمان تحقق يابد ( ةماني در سه مؤلفپيوست گفت- مانند گسست

Courtés, 1982: 88- 89, 102 داستان در داستان،  و اي فيلم در فيلم جهان گفته نمونه،). براي
پيوست در گفتمان كالن  - عمليات گسست درمقايسه بااي است كه  پيوست گفته - حاصل گسست

  شود. م محسوب ميدو هتر و درج اي بيروني قصه، اليه
  

 منابع. 7

  تهران: سروش. .عبدالمحمد آيتي ةترجم .قرآن مجيد •
 تهران: دانشگاه تهران. .منطق صوري .)1369خوانساري، محمد ( •

، »عقاب«و » آرش كمانگير«معناشناختي شعر  -تحليل نشانه .)1392داودي مقدم، فريده ( •
  .13(پياپي) ش   .زبانيجستارهاي  .»يند تنشيآتحول كاركرد تقابلي زبان به فر

افزار  نرم ةقاهره: دار إحياء الكتب العربيه (نسخ .التفسير الحديث .)1383دروزه، محمد عزت ( •
 قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي). .التفاسير جامع

كوشش يوسف عبدالرحمن  به .البرهان في علوم القرآن .)1410زركشي، محمدبن عبداهللا ( •
قم: مركز تحقيقات  .االنوار مشكاتافزار  نرم ةبيروت: دارالمعرفه (نسخ .نمرعشلي و ديگرا

 كامپيوتري علوم اسالمي).

بيروت: دار  .كوشش فؤاد احمد زمرلي به .االتقان في علوم القرآن .)1421الدين ( سيوطي، جالل •
 اسالمي). قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم .االنوار مشكات افزار  نرم ةالكتاب العربي (نسخ

 ةترجم .»شناسي تنشي: رويكرد تركيبي شناسي تخيل و نشانه انسان« .)1386شاندز، ژرار ( •
 .3 ش .فرهنگستان هنر ةپژوهشنام .بهمن نامور مطلق

 .هاي خارجي پژوهش زبان .»يند تنشي گفتمان ادبيآفر ةمطالع« .)1384( شعيري، حميدرضا •
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 .25 ش

 تهران: سمت. .معناشناختي گفتمان - يل نشانهتجزيه و تحل .)1385( -------------- •

معناشناسي سيال، با بررسي  - راهي به نشانه .)1388و ترانه وفايي ( -------------- •
 تهران: علمي فرهنگي. .موردي ققنوس نيما

 -عبور از مربع معنايي به مربع تنشي: بررسي نشانه« .)1390عباسي، علي و هانيه يارمند ( •
  .7(پياپي)  ش .هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش .»اه كوچولومعناشناختي ماهي سي

 ةقم: دفتر انتشارات اسالمي جامع .الميزان في تفسير القرآن .)1417طباطبائي، محمدحسين ( •
قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم  .التفاسير جامعافزار  نرم ةقم (نسخ ةعلمي ةمدرسين حوز

 اسالمي).

تهران: پژوهشگاه  .شناسي و تفسير قرآن بيولوژي نص، نشانه .)1389نيا، عليرضا ( قائمي •
 اسالمي. ةفرهنگ و انديش

قم:  .التفاسير جامعافزار  نرم ةقاهره: دارالشروق (نسخ .في ظالل القرآن .)1412قطب، سيد ( •
  مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي).

 .»قرآن در قرن بيستم واحد يكپارچه: تحولي در تفسير ةسور« .)1389مير، مستنصر ( •
 تهران: حكمت. .كوشش جرالد هاوتينگ و عبدالقادر شريف به .هايي به قرآن رهيافت

• Fontanille, J. & C. Zilberberg (1998). Tension et Signification. Hayen: Mardaga.  

• Zilberberg, C. (2011). Des Formes de Vie aux Valeurs. Paris: Presses 

Universitaires de France. 
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