
 

 

 مند هلیدیریم بر پایه دستور نقش گرای نظاممطالعه هفت سوره از جزء سی ام قرآن ک مطالعه هفت سوره

 

 ام قرآن کریم مطالعه هفت سوره از جزء سی

 مند هلیدی نظام گرای دستور نقش بر پایۀ 

 
 استادیار، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز :فرنساء نبی

 

 رشته ای قرآن کریمپژوهشهای میاندوفصلنامه تخصصی 

 117- 146 ، ص1392سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 

 15/4/1392تاریخ دریافت مقاله: 

 21/7/1392تاریخ پذیرش مقاله: 
 

 چکیده

مناد   گارای نااام  دهناد  در دساتور نقا    ها و اصول فکری به طرق مختلفی خود را نشاان مای  تردید ایدهبی

هاای قارآن کاریم نیاز در زنادگی ماا       اندیشگانی نق  مهمی در انتقال تجربیات دارناد  ساوره   هلیدی، فرانق 

هاای زاز    باشند  در این مقاله به بررسای هفات ساوره از ساوره    ای برای بازنمایی و بیان کالم خداوند میوسیله

هاای  ایم تا میزان فرآیندتهمند هلیدی پرداخ گرای ناامام قرآن کریم از منار فرانق  اندیشگانی دستورِ نق سی

هاای قرآنای باه دسات آیاد  ایان       ها تعیین و مشخّص شوند تا درک بهتری از این ساوره کاررفته در این سوره به

ترین کاربرد را برای اینکاه کاالم خداوناد بارای     ها فرآیند اصلی مادی، بی پژوه  نشان داد که در این سوره

تواناد مورداساتفادم مفسارین و    هاای ایان تيقیاي مای    داشاته اسات  یافتاه   تر و مؤثرتر واقع شاود    درک بشر قابل

 مترزمین کتاب قرآن باشد 

  های قرآنی، فرانق  اندیشگانی، فرآیند فعلیمند هلیدی، سوره گرای ناام دستور نق  ها: کلیدواژه

                                                                                                                                 
  :نویسنده پاسخگوNesanabifar13@gmail.com 
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 مقدمه -1

شیفتۀ خود کرده، بلکه ميققان تنها مسلمانان و معتقدان به وحی پیامبر اسالم )ص( را  قران کریم نه

ای را در پی داشته است  بسیاری نیز از های گستردهپژوه  غیرمسلمان را نیز به خود مشغول ساخته و

اناد کاه نموناۀ باارز آن، مهالعاه و تيقیاي       شناسی به بررسی معانی و مفاهیم قرآن پرداخته دیدگاه زبان

-(  همانهورکاه مای  1390افخام،  است )عباسی و پور 1شناس و فیلسوف بلندآوازم ژاپنی، ایزوتسو زبان

کند و زبان را بارای انتقاال معنای و    دانیم آدمی از بدو تولد، زهان هستی را مرحله به مرحله تجربه می

واساهۀ زباان اسات کاه آدمای،       برد  بهبیان رخدادهای زهان درون و بیرون از ذهن خوی  به کار می

بنادی   طبقه -باشنداش میهای روزانهکه همان تجربه -زهان متمایز اش را از این دوهای ذهنیاندوخته

کاه نقا  اندیشاگانی     -ها از طریي این ویژگی کند  وقایع و پدیده صورت مفاهیم، رمزگذاری می و به

گارا فارانق     (  در دساتور نقا   1376نباوی،   شاوند )مهاازر و   بار زباان زااری مای     -شاود  نامیده مای 

کناد و امکاان دساتوری بارای      ه را در قالب فرآیندها در زبان بازنماایی مای  اندیشگانی، الگوهای تجرب

آورد  فارانق  اندیشاگانی    بازنمایی تجربه در زبان از طریي فرانق  اندیشگانی تجربای را فاراهم مای   

، مهار   2مناد هلیادی  گارای نااام   تجربی، یکی از سه الیۀ معنایی مختلفی اسات کاه در دساتور نقا     

هاای زهاان درون و بیارون ذهان انساان منتقال       معنایی که صرفاً از طریي آن تجرباه شوند  این الیۀ  می

(  تيقیقاات بسایاری، نشاان    1384زاده،  آقاگال رود ) ها به شمار مای شود، بازتابی از وقایع و اندیشه می

 شود و ما را باه اعمااق مفااهیم   شناختی قرآن، به شناخت بهتری از آن منجر می اند که بررسی زبانداده

دهد  بنابراین، تيقیاي حارار درصادد اسات دیادگاه فارانق  اندیشاگانی تجربای را         قرآنی سوق می

کار گیرد زیرا این دیدگاه، بیاانگر  ام قرآن کریم، بههای زز  سیمناور بررسی هفت سوره از سوره به

که عبارتند ها از طریي کالم است تا مشخّص شود خداوند در این هفت سوره انتقال تجربیات و اندیشه

، کدام فرآیندهای «عبس»و « نبأ»، «نازعات»، «قارعه»، «عادیات»، «تکویر»، «تکاثر»های مبارکۀ از سوره

واسهۀ این فراینادها چاه مفااهیمی، در بهان ایان       فعلی را برای فهماندن حقایي، به بشر به کار رفته و به

  اند ها قرار داده شدهسوره

 

                                                                                                                                 
1. Izutsu 

2. Halliday's Systemic Functional Grammar 
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 اهداف و ضرورت پژوهش -1-1

های مختلف، ترتیب یافتاه  اندیشگانی در متن فرانق های زیادی در خصوص کاربرد تاکنون پژوه 

در خصاوص فرآینادهای   آنکاه   و باعث روشن شدن حقایي زیادی در خصوص آنها شده است، حاال 

تاا باه اماروز     -متاون قرآنای   مند هلیدی گرای نااماندیشگانی دستور نق  فرانق فعلی در چارچوب 

شناسای کاامالً   بررسی صورت نگرفته است و خأل آن در دنیای زباان  -ه پژوهشگر اطّالع داردتازاییک

شود  این ناریه یک ناریۀ زهانی و قالبی مناسب برای بررسی قرآن است و کمک شایانی به حس می

ایان  دهد زیارا  کند و به مفسرین، دید بهتری ارائه میآشکار شدن نیمۀ پنهان قرآن، یعنی معنای آن می

هاای زیاادی   کند تا نشانهاند  این دیدگاه به آنها کمک میها برای مفسرین سنّتی قرآن، غریبدیدگاه

-ها معنی پیدا میهای فعلی در بافت سورهکه فرآیند سازند  از آنجاییاز زوایای پنهان قرآن را آشکار 

هاا را از  عی دارد ایان ساوره  نمایند  پژوه  حارر سا ها نیز کمک میکنند، به شناخت بهتر این سوره

دیدگاه فرانق  اندیشگانی هلیدی، موردبررسی قرار دهد تا با تشاخیص فرآینادهای فعلای و بارآورد     

 ها به دست دهد تناوب آنها شناخت بهتری از بُعد زبانشناسی این سوره

 پژوهش سؤاالت اصلی -1-2

 یادشده، کدامند؟گانۀ  های هفترفته در سوره فرآیندهای فعلی به کار -الف

 باشند؟ترین تناوب را در این هفت سوره دارا میکدام فرایندهای فعلی، بی  -ب

 پژوهش فرضیات -1-3

 اند های فعلی در این هفت سوره به کار رفتههمۀ فرآیند -الف

  ها دارندترین تناوب را در این سورههمۀ فرآیندهای فعلی بی  -ب

 پژوهش روش -1-4

ام صورت که هفت سوره از زز  سی تيلیلی است  بدین -روش پژوه  در این تيقیي، توصیفی 

-ایم  فرآینادهای آیاه  گرای هلیدی مورد تيلیل قرار دادهقرآن کریم انتخاب و بر پایۀ چارچوب نق 

ا های هر سوره را، بر پایۀ فرانق  اندیشگانی هلیدی، تشخیص و در زداولی، به زباان عربای هماراه با    

گویی به سؤاالت تيقیي، مياسبه  مناور پاسخ ایم، سپس، تناوب هر گروه از فرآیندها را بهمعنی آورده

 ایم کرده
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 پیشینۀ تحقیق -1-5

های زباانی، نماود کاالم خداوناد در خصاوص زهاان       ترین قالبهای قرآنی یکی از اساسیسوره 

-باشند  با سپری شدن قرنمربوط به منشا  آفرین  می اند، چراکه دربردارندم حقایقیخارج و آخرت

-شود  از دیدگاههای قرآنی به دست آورده میتری برای اثبات کالم خداوند در سورهها شواهد بی 

-های قرانی پرداخته شده است که از آن زملاه مای  شناسی به بررسی سوره های دیگری از زمله معنی

داناد کاه باا    ه کرد  این دیدگاه بهون قرآن را یک سلسله معاانی مای  شناسانه اشارتوان به دیدگاه معنی

شناسانه به باطن قارآن، اتّفااق ناار     ذهن و ادراک قابل دریافتند  طرفداران این دیدگاه در نگاه معرفت

(  ایزوتساو باا   1380اناد )شااکر،   دارند  امّا در تبیین آن، تفسیرها و تقریرهای گوناگونی عرراه کارده  

شناسی با رویکردی متفاوت به مفاهیم قرآنی، نگریسته و  های فلسفه و زباناش در حوزههدان  گسترد

از این رهیافت به چارچوب ناری مشخصی برای تجزیه و تيلیل مفاهیم قرآن دست یافته است  او باه  

خواهد کاری کند که قرآن خود به زبان خود سخن بگوید و ترزمان احوال و مفاهیم قول خودش می

-ای را به شدّت رد و آن را برای ميقي خهری بزرگ مای باشد  وی تيقیي از راه مفاهیم ترزمه خود

در  -هاای اشاتباه آمیاز در حیهاۀ ماوردنار      داند  به اعتقاد او چنین کاری به احتمال زیاد منجر به ناریه

لمای بار روی   شود  از همین زاست که او به بررسی و تجزیه و تيلیل دقیي عمی -اینجا مفاهیم قرآنی

شود  بدین مناور برای پی بردن به معانی مفاهیم عمدم قرآن، به بررسی خود مفاهیم اصلی متمرکز می

پردازد  ایزوتساو در تجزیاه و تيلیال    ازتماعی کاربرد آن می -معنای واژه با توزّه به شرایط فرهنگی 

ر مباحاث خاود باه اشاعار دوران     گرایی را در زبان قرآن پذیرفتاه و د  مفاهیم قرآنی، رمن آنکه تاریخ

پی  از اسالم استناد کرده است، به همزمانی در زباان نیاز تمایال دارد  وی در بررسای اغلاب مفااهیم       

صاورت تيلیلای بااهم تلفیاي کارده اسات         شناسای در زماانی و همزماانی را باه    قرآنی، دو روش معنی

های مفهومی را موردبررسی قارار  ره( از منار زبانشناسی شناختی، استعا1388هوشنگی و سیفی پرگو )

هاا عبارتناد از: حیواناات، گیاهاان،     تارین ایان حاوزه   های مبدأ نشان داد که مهماند  بررسی حوزهداده

-وکار و تجارت و مانند آن  ازآنجاکه گیاهان، همواره یکی از اولین و اساسی ها، کسبابزارها، ماشین

های مختلاف، گیاهاان را بارای    ها به روشدهند، انسانترین عناصر ميیط زندگی انسان را تشکیل می

عنوان حوزم  اند  در قرآن کریم موارد متعدّدی از کاربرد این حوزم مفهومی بهتر به کار گرفتهفهم بی 

هاای تصاویری دیگار، نااامی از سااختار      وارههاا و طار   مبدأ وزود دارد که رمن ترکیب با اساتعاره 

( از دیدگاه ادبی، گفتمانی، مهالعات ترزمه 1388غضنفری ) کنند شن میمفهومی قرآن را برای ما رو
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ویژه در  اختصار بررسی کرده، سپس به تکرار در متون مقدّس و به گرای هلیدی را به و زبانشناسیِ نق 

گونه عناصار را در ایان متاون، موردبياث      شناختی این قرآن پرداخته و اهداف بالغی، معنایی و زیبایی

مورد بررسی قرار گرفته و « علي»ای از تکرارهای واژگانی قرآن در سورم مبارکۀ  ه است  نمونهقرار داد

هایی که از این نمونه در دو متن فارسی و دو متن انگلیسی به دسات داده شاده، ماورد ارزیاابی      ترزمه

 طاورکلی و مشاکالت   قرار گرفته است  نگارنده، ساپس، باه دشاواری کاار ترزماۀ متاون مقادّس، باه        

برگردان متن قرآن و بخصوص عناصر تکراری آن، پرداخته است  حاصل بيث چند نکتاۀ مهام را در   

بردارد: نخست، با توزّه به خاستگاه متافیزیکی و فرابشری متون مقدّس، ترزمۀ این متون از حساسایت  

لت را باه  در ترزمه کاه اصاا  « زبانِ مقصد مدار»رسد رویکرد ای برخوردار است  دوم، به نار می ویژه

ها کارایی ندارد  سوم، بر این اساس، شاید  دهد، در برگردان این دسته از متنمتن و فرهنگِ مقصد می

در « زباانِ مبادأ مادار   »ها قارار دارد رویکارد    تری که در دسترس مترزمانِ این گونه متنگزینه مناسب

 باشد  -دهد نگ مبدأ میکه نقهه مقابل رویکرد پیشین است و اصالت را به زبان و فره -ترزمه 

 

 مند هلیدی گرای نظام دستور نقش -2
متاأخرترین گوناه از   گراست و مند هلیدی، یکی از انواع رویکردهای نق  گرای ناامدستور نق 

گرایااان کااه زبااان را مُتشااکّل از  باارخالف صااورت ( 1386رود )دبیرمقاادّم،  ایاان نااوع بااه شاامار ماای 

کنناد   گرایان، زبان را ناامی برای ایجاد ارتباط تلقی میپندارند، نق  ساختارهایی با روابط منهقی می

مند، درک دستور زبان از طریي تيلیل و تعبیر  گرای ناامهدف هلیدی، هنگام طر  ناریۀ دستور نق 

اساس دستور هلیدی بر دو صفتی که به آن موصاوف شاده    ( 2004، 1متن بوده است )هلیدی و متیسن

ها ها و سیستمتنیده از ناام ای درهممثابه شبکه گرا  این نگره، زبان را به مند و نق  است: ناامبنیان یافته 

دهد درنهایات باه شاکل    هایی که در درون آن رخ میها و انتخابکند که در نتیجۀ گزین  فرض می

(  هلیادی  1376ی، شود )مهازر و نبو ای واقعی از گفتار یا نوشتار مُتبلور مییک ساختار، یعنی زنجیره

هاا و مجموعاۀ مرتبهای از    ای از نااام گرا را به دلیل اینکه زبان را شبکه (، دستور نق 2004و متیسن )

هایی که دساتور   نامند  این دستور، در وهلۀ اوّل به انتخابمند می پندارد، ناام ساز میهای معنی انتخاب

هاا امکاان عینیات بخشایدن باه       پردازد  این انتخااب  دهد، می زبان در اختیار گوینده یا نویسنده قرار می

                                                                                                                                 
1. Matthiessen 
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آورناد  بایساتی یاادآور شاد کاه پایاۀ       های مختلف، زبان را برای گوینده و نویسنده فراهم می صورت

هاسات  ای از نااام اصلی این دستور، بر اساس روابط زانشینی قرار دارد و در این صورت زبان، شابکه 

مند در سه معنای زداگانه  گرای ناامشناسی نق  ه دارد زباندهد  هلیدی، عقید که معنی را تشکیل می

که ذیالً به توریح آن  -های زبانیولی وابسته به هم به زهت تفسیری که از متن، ناام و عناصر ساخت

 گراست: دهد، نق ارائه می -پرداخته خواهد شد

تواند از ای است که می گونه به شود، چراکهریزی آن ناشی می گرایی این دیدگاه از طر   نق 1 

شود  بعالوه ایان کااربرد زباان    عهدم تبیین چگونگی کاربرد زبان برآید  هر متنی در بافت، مُتجلّی می

است که در طی سالیان، ناام را به وزود آورده است  در این دیدگاه، زبان ميصاول ازتمااع اسات و    

کنندم آن، انساان   و قراردادی نیست و عناصر تعیین متناسب با نیازهای آن به وزود آمده و دل بخواهی

شاود  باشند  در این دستور هر عنصری در زبان با ارزاع به چگونگی کاربرد زبان تبیین میو زامعه می

 ( 1985)هلیدی، 

شوند  هلیادی  اند و فرانق  خوانده میهای نقشیهای بنیادین معنی در زبان، همان بخ   بخ 2

زویند  در این دستور، بند تجمع سه الیۀ معنایی اسات  رای بررسی انواع معنی بهره میو متیسن از بند ب

شوند و درمجموع کار انتقال معنی را بر عهده دارند  های معنایی فرانق  نامیده میهر یک از این الیه

هاا   اناد  ایان بخا   فردی شاکل گرفتاه  ها حول دو ميور عمدم معنایی یعنی اندیشگانی و بین همۀ زبان

اند: یکی فهم ميیط )اندیشگانی( و دیگری تعامال  نمودی از دو هدف عام کاربرد زبان در ناام زبانی

با افراد در آن ميیط بینا فردی و بخ  بنیادین دیگر هماناا بخا  متنای اسات کاه دو بخا  قبلای را        

 ( 1376زند  )مهازر و نبوی،  ها را با بافت پیوند می کند و آنهمراهی می

شود  در این خصوص عنصری زبانی، با ارزاع به نق  آن در کل ناام زبان توریح داده می  هر 3

هاا و غیاره را   مند، دستوری است که تمام واحدهای زبان، اعم از بندها و زملاه  گرای ناامدستور نق 

صاری  کند و هر بخ  زبان متناسب با کل، همانند عنها تعبیر و تفسیر میهمانند پیکربندی اصلی نق 

 ( 1991، 1توال شود )ون نقشی تفسیر می

مثابه منبعی بارای ایجااد    مند هلیدی، زبان را به مفهوم اساسی دیگر سیستم و ناام است، ناریۀ ناام 

شود و هر انتخااب منجار باه    های پیچیده معنی بیان میگیرد که معنی از طریي انتخاب معنی در نار می
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شاود:  صورت شبکه درآید  سیستم شامل سه چیز مای  ام دستور بهشود تا زمانی که تمانتخاب دیگر می

های ممکن، سوم، ساختارهای گیرد، دو، مجموعۀ انتخاب ها صورت مییک نقاطی که انتخاب در آن

هاست ای از انتخابسازند  سیستمی که مجموعه آمده از هر انتخاب، این سه باهم سیستم را می دست به

ها ها باید انتخاب شود و انتخاب وند و بر اساس شرایط ميیط یکی از آنشدر ميیهی یکسان ظاهر می

 ( 1997، 1نشینی )کریستال های سیستم حالت زانشینی دارند نه همگزینه

هاا، در خصاوص معنای و ترتیاب     به بررسی میازان ارتبااط انتخااب    این دستور 2به عقیدم تامپسون 

پاردازد  در رویکارد دساتور     نی و چگونگی ارتبااط ایان دو مای   واژگانی موردنار ما برای بیان این مع

گرای هلیدی، سه طبقۀ اساسی برای شود و در دستور نق گرا، معنی همواره برابر نق  گرفته می نق 

ها وزود دارد  ایان ساه طبقاه باه دلیال اینکاه ارتبااط میاان تاوالی          توریح، درک و فهم و تولید معنی

کنند از اهمیت واالیی برخوردارند  این ساه طبقاه معنای    ها را تسهیل مینیها مع واژگانی و انواع نق 

 تشخیص برای زبان عبارتند از: قابل

های خود در مورد زهان خارج و درون ذهن و شار   که در آنها از زبان برای بیان تجربه  معانی1 

 زوییم ها و عناصر موزود در آنها بهره می وقایع و ورعیت

در آنها از زبان برای تعامل با افراد و ثبات و تأثیرگذاری بر روی رفتارهای آنها و بیان که   معانی 2

زاوییم )هلیادی و متیسان،    دیدگاه خودمان در خصوص مسائل زهان و استنباط یا تغییر آنها بهاره مای  

2004 ) 

پردازیم که نشاان  یای م گونه های خود بهکه در آنها با استفاده از زبان به سازماندهی پیام  معانی 3

تاری کاه ماورد نارماان اسات هماهناگ       هاای دیگار و بافات گساترده    ها با پیامدهیم، چگونه این پیام

  (2004، )تامپسونشوند  می

تاوان از آنهاا   های نقشای را دارناد و مای   های ذکر شده در باال توانایی ادغام با هر یک از گسترهنق  

-صورت فارانق  تجربای، باین    های ذکر شده بهک از فرانق عنوان فرانق  یاد کرد  برچسب هر ی به

پاردازد انعکاسای از   درک است  دستوری که به توصیف نقشی و ترتیب واژگانی می فردی، متنی قابل

شود که هار یاک از ایان زز هاا باا یکای از       رود، چراکه شامل سه زز  میاین سه رویکرد بشمار می
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هااا بارای خااود دارنااد   یااک از زز هاا سیسااتمی از انتخااب   هااا مهابقات دارنااد  بناابراین هاار  فارانق  

مثال در فرانق  اندیشگانی، سیستم شامل واقعه و انجام دهنده و کسای کاه کاار بار روی وی      عنوان به

که این آید  زمانی های سیستم، ساختار به وزود میشود و در نتیجۀ یک سری از انتخابشده، می  واقع

یاابیم  دهایم درنهایات باه یاک پیاام دسات مای       مرتبط با سه زز  قارار مای  های ساختارها را در سیستم

  ( 2008، 1)ادینگز

 

 فرانقش اندیشگانی تجربی -3

هاای ماا از   گیرد که با تجربهاللفای مورد توزّه قرار می در فرانق  تجربی، معنی ميتوایی و تيت

هاای دنیاای درون و بیارون    شود  تجربهگاه آن، بند تلقی می زهان بیرون و درون مرتبط است و تجلی

انسان و آنچه در دنیای درون و رمیر خودآگااه وزاود دارد )احساساات، تخیال و ادراک( متفااوت      

ها، حوادث و وقایعی باشند کاه خاود ماردم باا      توانند شامل فعالیتهای بیرونی میاست، چراکه تجربه

های بیرونی و ثبت واکن  نوعی تکرار تجربه ، بههای درونیدهند، ولی تجربهدیگران آنها را انجام می

هاای بیرونای اسات  از ایان     بندی تجربه مراتب دشوارتر از طبقه شان به بندی شود و طبقهبه آن تلقی می

 منار، بند از سه عنصر اصلی تشکیل یافته است:

گاروه فعلای   بساتر زماان اسات و معماوالً در قالاب         فرآیند که همان رخداد به وقوع پیوساته در  1

گفتاری یا وزودی است و به لياظ  -یابد و ناظر بر رخداد کنشی احساسی شود و عینیت می متجلّی می

 گیرد  معنی در ش  گروه قرار می

 اند کنندگان دخیل در این فرآیند در قالب گروه اسمی   شرکت2

یابند )هلیادی،   ت میای مرتبط با فرآیند در قالب گروه قیدی یا حرف ارافه عینی   عناصر حاشیه3

1994 ) 

شاوند: ساه گاروه اصالی      همانهور که گفته شد فرآیندها به لياظ معنی به ش  گاروه تقسایم مای   

ای و سه گروه فرعی رفتاری، وزودی و بیانی واقع در مرز بین فرآیندهای اصالی   مادی، ذهنی و رابهه

 ( 2012، 2گیرد )بالل قرار می
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هاای فیزیکای را در زهاان خاارج     ع مهم فرآیندها است که رخداد و فعالیتفرآیند مادّی یکی از انوا 

دهد و مستلزم اعمال فیزیکی از قبیل دویدن، پرتاب کردن، نشستن، خوردن، پختن، تراشیدن،  نشان می

-که یک فارد انجاام مای    1اندگر کارهایی (  بندهای مادّی بیان2004ارّه کردن و غیره است )تامپسون، 

دهاد و انجاام دهناده ایان ناوع      این نوع فرآیند رخداد حادثه یا انجام عملی را نشاان مای   دهد  درواقع

 ( 1383ناژاد،  باشاد )پهلاوان  گر مای  نامند و هر فرآیند مادّی، شامل یک کن  گر می ها را کن فرآیند

تفاوت فاحشی باین رخادادهای دنیاای خاارج و درون ذهان وزاود دارد  فرآینادهای ذهنای، بیاانگر          

هایی مانند فکرکردن، تصوّرکردن، دوسات داشاتن، خواساتن،    اند و فعلدهای دنیای درون ذهنرخدا

اناد، یکای   کنند  این فرآیندها دارای دو شرکت کنناده دیدن و غیره به این دسته از فرآیندها اشاره می

شود و دیگاری   نامیده می 2گر )مُدرِک( کند و حس عنصری باشعور که احساس و اندیشه را درک می

فرآیناد    (1376)مهاازر و نباوی،   کند  گر آن را احساس و درک و فکر می که حس، رخدادی3پدیده

ها داللت سازد و بر چگونگی بودنِ چیزها و پدیدهای، دنیای درون و برون ذهن را بهم مرتبط میرابهه

میاان   دهد )همان(  این فرآیندها ها نسبت میدارد و این امر را از طریي کیفیّت، موقعیّت و تملّک به آن

را نشاان  « باودن »کنند و از لياظ مفهوم، یعنی از این نارکاه چاه ناوعی از    دو مفهوم ارتباط برقرار می

)امین نمایناده کاالس اسات( دارد )هلیادی،      5)امین با هوش است(، یا هویّتی 4دهند، یا اسنادی اندمی

فرآیند هاای مااّدی و ذهنای قارار دارناد و ایان فرآیناد هاا شاامل           (  فرآیند رفتاری در مرز میان1985

رفتارهای فیزیولاوژیکی و روانشاناختی )غالباًا انساان( مانناد نفاس کشایدن، سارفه کاردن، خندیادن،           

هاای تعریاف شاده خاصای برخاودار       گریستن، اخم کردن و غیره است  فرآیندهای رفتاری از ویژگی

رآیندها دشوارتر است چرا که آنها از یک طرف تا حدودی شبیه نیستند و تشخیصشان نسبت به سایر ف

(  1985کنناد )هلیادی،   فرآیندهای مادّی و از طرف دیگر تا حدودی شبیه فرآیندهای ذهنی عمل مای 

شاوند کاه   هاایی مای  ای قرار دارند و شامل فعلفرآیندهای بیانی در مرز میان فرآیندهای ذهنی و رابهه

ای و رسانند )همان(  فرآیندهای وزودی در مرز مشترک با فرآیندهای رابههیگفتن یا بیان کردن را م

هایی مانند اَساتن،  کنند و با فعلمادّی قرار دارند و وزود داشتن یا اتفاق افتادن چیز یا عملی را بیان می
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از ليااظ   های دیگار کاه  باشند  سایر فعلای میشوند و از این نار شبیه فرآیندهای رابههبودن بیان می

معنی با وزود داشتن و اتفاق افتادن شباهت دارند عبارتند از: باقی ماندن، رخ دادن، اتفااق افتاادن و از   

کناد  موزاود   رویداد یا چیزی است که بند وزودی، وزود داشتن آن را بیان مای  1این دست  موزود

 ( 1993ای اعم از انسان، شی، حیوان باشد )هلیدی، تواند هر پدیدهمی

 

گشرا درصوشوف فشرانقش     پیشینۀ نظری انجام گرفته درچارچوب دستور نقشش  -4

 تجربی اندیشگانی

مند هلیدی و با تمرکز بر فرانق  تجربی به تجزیه  گرای ناام ( با کمک ناریۀ نق 2005) 2اولسن

زمهور وقت آمریکا، بیل کلینتون، پرداخته اسات  وی باا تيلیال     های هفتگی رئیس سخنرانی و تيلیل

هاا   شده، نشان داد که چگونه دولت آمریکا و دشامنان آن  های انتخابفرآیندهای موزود در سخنرانی

اند  وی معتقد است درک و شناخت سخنگو از دنیای واقعای  به طرق مختلف مورد خهاب قرار گرفته

آماده از   دسات  گردد  نتایج باه کنندگان مشخص می انتخاب وی از انواع مختلف فرآیندها و شرکتبا 

ها در مقابل  این پژوه ، حاکی از آن است که نسبت توزیع فرآیندهای به کاررفته در مورد آمریکایی

اسات از  است  باالترین بسامد نیز مربوط باه فرآینادهای ماادّی اسات  وی معتقاد       1به  3دشمنان آنان 

هاا،   ای به کار رفته در خهاب به آمریکاایی  لياظ روانشناسی باال بودن بسامد فرآیندهای ذهنی و رابهه

باشاد و پاایین باودن بساامد     های مثبت آنان مانند توارع، فروتنی، منهقی بودن مای  دهندم ویژگی نشان

تبریزمن   برد ا زیر سؤال میدوستی آنان ر فرآیندهای ذهنی و بیانی در مورد دشمنان، بشریّت و انسان

از « فارسی بیاموزیم»های مجموعه آموزشی  (، در پژوه  خود نگاهی به ورعیت درونی درس1385)

هاای باه دسات آماده از پیکارم      منار فرانق  تجربی در چاارچوب نااری هلیادی داشاته اسات  داده     

هاای گونااگون   بنادی هلیادی درخصاوص اناواع فرآینادها و نقا        دهاد، تقسایم  پژوه ، نشاان مای  

ها، در این مجموعه نیاز کااربرد دارد  در پیکارم ایان پاژوه  کاه کلیّاۀ بنادهای          کنندگان آن شرکت

اناد،  زلدی در سه سهح مقدماتی، میانه و پیشرفته بررسای و ارزیاابی شاده    های فرد مجموعه پنجدرس

دهند  تبریزمن  تشکیل می( درصد از فرآیندها را 58/28و  36/45ای به ترتیب )فرآیند مادّی و رابهه

مالحااه در زمیناۀ بساامد رخاداد فرآینادهای ذهنای،        های قابل گر تفاوت ها نشانمعتقد است این داده
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باشند که همین امر نشان دهندم نوعی رابهاه  ای و مادّی میبیانی، وزودی، رفتاری با فرآیندهای رابهه

ای در گوناۀ  ه دست آماده اینکاه فرآیناد رابهاه    بین گونۀ گفتاری و نوع فرآیند است  از دیگر نتایج ب

 گفتاری و مادّی در گونۀ نوشتاری باالترین بسامد را داراست 

 

 های پژوهشیافته -5

این بخ  از مقاله به بررسی نوع فرآیندهای فعلی و تيلیل آنها از دیدگاه فرانق  اندیشگانی تجربای  

ام قرآن کاریم پرداختاه و   هفت سوره از زز ِ سی مند هالیدی در گرای ناامدر چارچوب دستور نق 

ای، بیانی و کالمی آن را با زادول،  میزان فراوانی مهلي و درصد نسبی فرآیندهای مادّی، ذهنی، رابهه

 ارائه کرده است 

 سورۀ تکاثر -5-1

هاای آن تجزیاه و تيلیال و درصاد و     اولین سورم بررسی شده، تکاثر است که به ترتیب، فرآیناد آیاه  

 ( آورده شده است 2-5( و )1-5فراوانی هر فرآیند در زدول )

 معادل فارسی آنها(: فرآیندهای به کاررفته در سورۀ تکاثر به همراه 1-5جدول )

 نوع فرآیند معادل فارسی فرآیندهای سورۀ تکاثر

 مادّی مشغول کرد أَلْهَاكُمُ .1

زیارت کردید )به  . زُرْتُم2ُ

 گورستان رسیدید(

 مادّی

 ایرابهه چنین نیست . كَلّا3

 ذهنی دانید می . تَعلَمُون4َ

 ذهنی بینیدهرآینه می . لَتَرَوُن5َّ

 ذهنی بینید آن رامی . لَتَرَوُنَّهَا6

 کالمی پرسیده شوید . لَتُسْئَلُن7َّ

 

مشااهده   دهاد  همانهورکاه  ( انواع فرآیندهای به کاررفته در سورم تکاثر را نشان می1-5زدول ) 

های گانه، فقط چهار نوع، فرآیند در آن به کاررفته است که بیانگر انتخاب های ش شود از فرآیندمی
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دانایم قارآن در ميیهای ناازل شاد کاه مردماان آن در        خاص برای اهداف ویژه است  همانهورکه می

خود استفاده کرده اسات   بردند  بنابراین خداوند منّان از فرآیندهایی برای بیان کالمزاهلیت به سر می

 درک برای آن شرایط بوده و مردم را به تفکر واداشته است  که قابل

 دهد ( فراوانی فرایندهای به کاررفته در سورم تکاثر را نشان می2-5زدول )

 (: فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سورۀ تکاثر2-5جدول )

 مجموع وجودی کالمی رفتاری ای رابطه ذهنی مادّی انواع فرآیندها

فراوانی مهلي فرآیندها 

 در سورم تکاثر

2 3 1 0 1 0 7 

فراوانی نسبی فرآینادها  

 در سورم تکاثر

57/28 85/42 28/14 0 28/14 0 100 

دهد و ایان نماادی از آگااهی قاادر متعاال باه       ذهنی باالترین درصد را نشان میدر این سوره، فرآیند  

( پیداست، سه فرآیند 2-2  همانهورکه از زدول )پنهان زوایای ذهن آدمی است تمامی افکار و عقاید

کناد تاا انادکی باه تفکار      ذهنی وزود دارد که خداوند متعال، مردمان را متوزّه دنیاای درونیشاان مای   

هاا و  طلبی بر یکدیگر به سبب دارایای  بپردازند  تفکری که الزمۀ انسان بودن است و از تفاخر و افزون

 وندان بپرهیزند و به این نکته که آخرتی در پی  است بیندیشند خویشا

 سوره تکویر -5-2

شده، سورم مبارکۀ تکویر است که اناواع فرآینادهای باه کاررفتاه در آن، در      دومین سورم بررسی

 ( نشان داده شده است 3-5زدول )

 (: فرآیندهای به کاررفته در سورۀ تکویر به همراه معادل فارسی3-5جدول )

 نوع فرآیند معادل فارسی فرآیندهای سورۀ تکویر

 مادّی پیچیده شد کُوِّرَتْ  1

 ایرابهه نور و تیره شد بی انکَدَرَتْ  2

 مادّی به حرکت درآورده شد سُیِّرَتْ  3

 مادّی بارنهند عُهِّلَتْ  4

 مادّی ميشور و زمع کردند حُشِرَتْ  5
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 مادّی افروخته شد سُجِّرَتْ  6

 مادّی زفت گردانده شد زُوِّزَتْ  7

 کالمی سؤال شد سُئِلَتْ  8

 مادّی کشته شد قُتِلَتْ  9

 مادّی بازشد نُشِرَتْ  10

 مادّی کنده و پراکنده شد کُشِهَتْ  11

 مادّی به شدّت افروخته شد سُعِّرَتْ  12

 مادّی نزدیک گردانده شد أُزْلِفَتْ  13

 ذهنی داند عَلِمَتْ  14

 مادّی حارر کرد أَحْضَرَتْ  15

 کالمی قسم خورد أُقْسِمُ  16

 مادّی پشت کرد عَسْعَسَ  17

 مادّی بردمید و نفس کشید   تَنَفَّس18َ

 ذهنی دید رَآهُ  19

 مادّی رویدمی   تَذهَبُون20َ

 کالمی خواست   شأ 21ُ

 ایرابهه ثابت و پابرزاشد یَسْتَقِیمَ  22

 ذهنی خواهیدمی تَشَاؤُونَ  23

 ذهنی بخواهد یَشَا َ  24

گانۀ فرانق  اندیشاگانی،   وچهار فرایند به کار رفته است و از فرآیندهای ش  در سورم تکویر، بیست 

کارگیری آنها با توزّه به بافت سوره و انساجام معنای آن،    چهار نوع آن تشخیص داده شد که منهي به

درک بارای   قابال  پردازد  برای آنکه این موروع،قابل توریح است  این سوره به وقایع روز قیامت می

های زهان خارج نام برده تا تصویر بهتری از آن ارائه شود و باه ایان دلیال    بشر باشد، خداوند از پدیده

ها استفاده کارده و باه راه راسات هادایت     ها از این نشانهتر به کار رفته است تا انسانفرآیند مادّی بی 

گاناه را   ( درصد فرآیندهای پانج 3-5زدول )شوند  برای رسیدن به درک بهتری از کاربرد فرآیندها، 

 دهد در سوره تکویر نشان می
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 (: فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سورۀ تکویر4-5جدول )

 مجموع وجودی کالمی رفتاری ای رابطه ذهنی مادّی انواع فرآیندها

فراواناااای مهلااااي 

فرآیندها در سورم 

 تکویر

 

15 

 

 

4 

 

2 

 

0 

 

3 

 

0 

 

24 

گاناه در ساورم تکاویر را نشاان      ( فراوانی مُهلي و درصد فراوانای نسابی فرآینادهای پانج    4-5زدول )

فرآیند مادّی آیات به دلیل تصویرگری وقایع و رخادادهای زهاان بیرونای باه     دهد  در این سوره،  می

تاری برخاوردار   از فراوانای بای   های قادر متعال در زهان فاانی  ها با آیات و نشانه علّت آشنایی انسان

است  فرآیند بعدی که مرتبۀ دوم را داراست، مربوط به فرایند ذهنی است که کامالً متناسب با حاال و  

هوای این سوره است تا مردم با اندکی تفکّر به حکمت کالم خداوند، پی ببرند  فرآیند بعدی، کالمی 

شماست پس از او پیروی کنیاد    گرراستی هدایت دارد: ميمد )ص( بهاست که با آن خداوند بیان می

ای برای بیان ارتباط حضرت ميمد )ص( با خدا به کار رفته است که حقیقتااً کااربرد آن   فرآیند رابهه

منهقی است  دلیل اینکه از فرآیند رفتاری استفاده نشده آن است که متناسب با حال و هوای این سوره 

 نیست 

 سوره عادیات -5-3

سی قرار گرفته و فرآینادها و میازان کااربرد فرآینادهای آن مشاخص شاده       سوره بعدی که مورد برر 

 ( نمایشگر فرآیندهای آن است 5-5باشد که زدول )است، سورم عادیات می

 (: فرآیندهای به کاررفته در سورۀ عادیات به همراه معادل فارسی5-5جدول )

 نوع فرآیند معادل فارسی فرآیندهای سوره عادیات

 مادّی برانگیزد /پس زیر و رو کرد فَأَثَرْنَ  1

 ذهنی داندمی   یَعْلَم2ُ

 مادّی برانگیخته شود   بُعْثِر3َ

 مادّی آشکار گشت / پیروز آورده شد   حُصِّل4َ

 مادّی پس به میان دشمن وارد شوند   فَوَسَهْن5َ
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تصویرسازی آن باا اساتفاده از   کند به همین دلیل این سوره در مورد وقایع روز قیامت صيبت می 

هایی سخن به میان آمده که بشر هر روز با آنها سر و کار فرآیند مادّی صورت گرفته است و از پدیده

-( اعتقاد دارد کاه بشار پدیاده   2004درستی درک کند  هلیدی و متیسن ) دارد تا بتواند آن وقایع را به

کناد   های مفهومی مربوط به امور دنیوی درک میعارهاند از طریي استهایی را که فراتر از امور دنیوی

تر از ما به این امار آگااهی دارد، در کاالم خاود از     بنابراین خداوند منّان که آفرینندم بشر است و بی 

این ویژگی بهره زسته است  به همین دلیل از پنج فرآیند موزود در آن، چهار مورد مربوط باه فرایناد   

هاا  شاود کاه درصاد آن   های دیگار دو فرآیناد دیاده مای    در مقایسه با سوره مادّی است  در این سوره

 ( آمده است 6-5برآورد و در زدول )

 (: فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سوره عادیات6-5جدول )

 مجموع وجودی کالمی رفتاری ایرابطه ذهنی مادّی انواع فرآیندها

فراواناای مهلااي فرآیناادها 

 در سوره عادیات

4 1 0 0 0 0 5 

فراواناای نساابی فرآیناادها 

 در سوره عادیات

80 20 0 0 0 0 100 

گاناه را در ساورم عادیاات نشاان      ( فراوانی مهلي و درصد فراوانی نسبی فرآیندهای ش 6-5زدول ) 

تاری  از فراوانی بی  فرآیند مادّی آیات به دالیل ذکر شده،دهد که در آن نیز همانند سورم تکویر  می

برخوردار است که میزان کاربرد آن هشتاد درصد است و بیست درصد هام فرآیناد ذهنای اسات کاه      

زای بسی تفکر دارد چرا که فقط دو فرآیند از فرایندهای دیگر کاربرد دارند  پس رارورتی در ایان   

کاه در ایان    -هاای خااص   کار وزود داشته است و آن اینکه با ایجاد ميدودیت ذهن انسان به پدیده

 معهوف شود  -وره، وقایع زهان آخرت استس

 سوره عبس -5-4

های دیگر فرایندهای فعلی، تشاخیص و میازان   سورم چهارم، سوره عبس است که در آن همانند سوره

 دهد ( فرآیندهای فعلی در این سوره را نشان می7-5کاربرد هر فرآیند مشخص شده است  زدول )
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 کاررفته در سوره عبس به همراه معادل فارسی(: فرآیندهای به 7-5جدول )

 نوع فرآیند معادل فارسی فرآیندهای سوره عبس

 رفتاری روی ترش کرد عَسعَس .1

 مادّی برگشت تَوَلَّى. 2

 مادّی آمد جَاء. 3

 ایرابهه دانا کرد يُدْرِيكَ. 4

 ایرابهه پاک شود يَزَّكَّى. 5

 ذهنی کند یادآوری می يَذَّكَّرُ. 6

 مادّی سود دهد فَتَنفَعَهُ. 7

 مادّی توانگر شد اسْتَغْنَى. 8

 مادّی آوریروی می تَصَدَّى. 9

 ایرابهه پاک شود يَزَّكَّى. 10

 مادّی آمد جَاء. 11

 مادّی کوشدمی يَسْعَى. 12

 ذهنی ترسدمی يَخْشَى. 13

شوی/ غفلت سرگرم می تَلَهَّى. 14

 ورزیمی

 ذهنی

 کالمی پند دادن تَذْكِرَةٌ. 15

 ذهنی خواست . شَاء16َ

 ذهنی یاد کرد ذَكَرَهُ. 17

 مادّی کشته شد قُتِلَ. 18

 ایرابهه کفرپیشه است أَكْفَرَهُ .19

 مادّی آفرید . خَلَقَه20ُ

 مادّی گیری نموداندازه فَقَدَّرَهُ. 21

 مادّی آسان نمود يَسَّرَهُ. 22

 مادّی قبر نمود او رادر  فَأَقْبَرَهُ .23
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وچهاار فرآیناد فعلای وزاود دارد و از فرآینادهای       دهد که در سورم عبس سی( نشان می7-5زدول )

هاای دیگار بافات و انساجام معناایی آن      شود که دوباره همانناد ساوره  گانه چهار مورد، دیده می ش 

فرآیند ماادّی آیاات   های تکویر، عادیات، کنندم کاربرد آنهاست  در این سوره نیز همانند سوره توزیه

هاا در ایان    به دلیل تصویرگری وقایع و رخدادهای حیات و ممات بشر و سیر زنادگانی دنیاوی انساان   

هاای دیگار در ماورد وقاایع روز     عبس، همانند سورهتری برخوردار است  سورم از فراوانی بی زهان 

-قیامت است، امّا در این سوره در مورد عاقبت کافران و مؤمنان و احوال آنها در آن روز مقایساه مای  

هاای خادا بار روی    شود بنابراین برای آنکه انسان، پند گیرد و به راه راست هدایت شود، ابتادا نعمات  

شر فهمانده شود که پروردگار از شکم مادر و قبل از آن به فکر انسان زمین تذکّر داده شده است تا به ب

های های زیادی برای وی خلي کرده است  برای درک بهتر از فرآیندبوده است و به همین دلیل نعمت

  ( آمده است8-5صد آنها در زدول )فعلی در این سوره  در

 

 

 

 مادّی زنده کرد أَنشَرَهُ .24

 مادّی انجام نداده است يَقْضِ. لَم 25

 کالمی امر کرد أَمَرَهُ. 26

 کالمی باید ببیند فَلْيَنظُرِ. 27

 ذهنی ریختیم صَبَبْنَا. 28

 مادّی شکافتیم شَقَقْنَا .29

 مادّی نیدیم رویا أَنبَتْنَا. 30

 مادّی آمد . جَاء31َ

 مادّی کندفرار می . يَفِر32ُّ

 مادّی کندنیاز می بی يُغْنِيهِ .33

 مادّی گیرد فرا می تَرْهَقُهَا .34
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 کاررفته در سوره عبس( فراوانی انواع فرآیندهای به 8-5جدول )

 مجموع وجودی کالمی ایرابطه ذهنی مادّی انواع فرآیندها

فراواناای مهلااي فرآیناادها در 

 سوره عبس

21 6 4 2 0 34 

فراواناای نساابی فرآیناادها در  

 سوره عبس

76/62 64/18 76/11 88/5 0 100 

عابس را نشاان    گاناه در ساورم   ( فراوانی مهلي و درصد فراوانای نسابی فرآینادهای شا     8-5زدول )

دهد  فرآیند مادّی بیشترین درصد را در این مجموع به خود اختصاص داده است بارای اینکاه بشار     می

ترین درصد را داراست  فرآیناد  ها فکر کند  فرآیند ذهنی بعد از فرآیند مادّی بی در مورد این پدیده

هاای دو گاروه   وسیلۀ آن، ویژگای  بهای است که بعدی که بعد از فرایند ذهنی قرار دارد، فرآیند رابهه

 یعنی کافران و مؤمنان، بیان شده است  با فرآیند کالمی، امر خداوند در قیامت بیان شده است 

 سوره قارعه -5-5

شده را نشاان   ( فرآیندهای تشخیص داده9-5سوره قارعه پنجمین سورم بررسی شده است که زدول ) 

 دهد می

 کاررفته در سوره قارعه به همراه معادل فارسی(: فرآیندهای به 9-5جدول )

 نوع فرآیند معادل فارسی فرآیندهای سوره قارعه

 ذهنی آگاه کرد تو را . اَدْرَئك1َ

 ایرابهه باشدمی . يَکُون2ُ

 ایرابهه باشدمی . تَکُون3ُ

 ایرابهه سبک باشد . خَفَّت4ْ

 

از فراوانای  هاای کاافران و مؤمناان    تصاویرگری ویژگای  ای آیات، به دلیل فرآیند رابههدر این سوره، 

ام در ماورد قیامات اسات     های دیگر زز  سیتری برخوردار است  این سورم کوتاه همانند سورهبی 

ترین کاربرد را داشت، در این ساوره فرآیناد ذهنای بااالترین     ها که فرآیند مادّی بی امّا برخالف آن

نمایاند که پروردگار متعاال، در ایان   شناسی این نکته را میافت زباندهد  توزّه به بدرصد را نشان می
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کند تا بشر به خلوت رفته و تفکار کناد کاه باه چاه      سوره، مردم را دعوت به توزّه به دنیای درونی می

شود تا در درون خود های روز قیامت قارعَه است؟ ایمان و اعتقاد مردم ميک زده میدلیل یکی از نام

( 10-5ها در زدول ) نگین کردن خوی  بپردازند برای درک بهتر این فرایند فراوانی آنبه سبک و س

 آورده شده است 

 (: فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سورۀ قارعه10-5جدول )

 مجموع وجودی کالمی رفتاری ایرابطه ذهنی مادّی انواع فرآیندها

فراوانی مهلي فرآیندها در 

 قارعهسورم 

0 1 3 0 0 0 4 

فراوانی نسبی فرآیندها در 

 سورم قارعه

0 25 75 0 0 0 100 

گاناه در ساورم قارعاه را نشاان      ( فراوانی مهلي و درصد فراوانی نسبی فرآینادهای شا   10-5زدول )

های قبلای، فرآیناد ماادّی کااربردی     دهد که در این سوره برخالف سورهدهد، زدول باال نشان می می

-ای و یک فرآیند ذهنی وزود دارد  بافت این سوره نشانگر این انتخابفقط سه فرآیند رابهه ندارد و

شود و از طرف های مادّی نسبت داده میها یا پدیدههای ویژه است زیرا در این سوره صفاتی به انسان

، مهابقات  شود، پس این دو فرآیند با اهداف مورد سورهدیگر به بشر آگاهی نسبت به آخرت داده می

 کند می

 سوره نازعات -5-6

 دهد ششمین سورم مورد بررسی، سورم نازعات است که زدول ذیل، فرآیندهای آن را نشان می 

 (: فرآیندهای به کاررفته در سوره نازعات به همراه معادل فارسی11-5جدول )

 نوع فرآیند معادل فارسی فرآیندهای سوره نازعات

 مادّی نفر سبقت گرفتند دو . سبْقَا1

 مادّی افتیملرزیم / به لرزه میمی . تَرْجُف2ُ

 مادّی از پی درآید/ اتفاق افتد . تَتْبَعُهَا3

 کالمی گویند . يَقُولُون4َ

 ایرابهه شدیم . كُنّا5َ
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 کالمی گفتند . قالوا6

 کالمی او را صدا زد/ او را ندا داد . نَادَاه7ُ

 مادّی برو . اذْهَب8ْ

 کالمی پس بگو . فَقُل9ْ

 مادّی پاک شوی . تَزَكّی10

 مادّی هدایت کنم تو را أَهْدِيَكَ .11

 ذهنی بترسی فَتَخْشَى .12

 مادّی پس نشان داد به او فَأَرَاهُ. 13

 کالمی تکذیب کرد . فَکَذَّب14َ

 مادّی بشتافت/ به کوش  برخاست . اَدبَريَسُعُی15

 مادّی زمعیتی کردپس  . فَحَشَر16َ

 کالمی ندا در داد . فَنَادَى17

 کالمی پس گفت . فَقَال18َ

 کالمی پس گرفت او را . فَاَخَذَه19ُ

 ایرابهه ترسدمی . يَخْشَی20

 ذهنی بنا کرد . بَنَأهَا21

 مادّی بلند گردانید . رَفَع22َ

 مادّی راست کرد . فَسَوَّاهَا23

 مادّی گردانیدتاریک  . أَغْطَش24َ

 مادّی ظاهر ساخت/ خارج ساخت . اَخرَج25َ

 مادّی گسترانید . دَحَاهَا26

 مادّی بیرون آورد . أَخْرَج27َ

 مادّی استوار گردانید أَرْسَاهَا .28

 مادّی آمد –آید  . جَاءَت29ِ

 مادّی یاد آوری می کند يَتَذَكَّرُ. 30
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 مادّی سعی کرد . سَعَی31

 مادّی ظاهر کرد بُرِّزَتِ. 32

 مادّی روی کرد زیاده . طَغَی33

 مادّی برگزید آثَرَ .34

 ذهنی بترسد، ترسید . خَاف35َ

 مادّی بازدارد نَهَى. 36

 کالمی پرسند ترامی يَسْأَلُونَكَ .37

 ایرابهه کی باشد أَيَّانَ .38

 ذهنی ترسدمی يَخْشَاهَا .39

 ذهنی آن راببیند  يَرَوْنَهَا. 40

 مادّی اند درنگ نکرده . يَلْبَثُوا41

فرآیند مادّی آیاات باه دلیال تصاویرگری     های تکویر، عادیات و عبس، در این سوره نیز همانند سوره

ها در این زهان و هشدار نسبت به  های حیات و ممات بشر و سیر زندگانی دنیوی انسانوقایع و رخداد

از هاا و زماین وزاود دارد     در متوزّه کردن انسان باه خلقات آسامان    دهد و سعی اعمالی که انجام می

های دیگر باه نتیجاۀ اعماال بشار در روز     تری برخوردار است  سورم نازعات همانند سورهفراوانی بی 

شود که نتیجۀ دشمنی و دوستی باا پیاامبر خادا )ص(    ها هشدار داده میکند و به انسانقیامت اشاره می

یجۀ اعمال مؤمنان چه خواهد بود و رفتاار فرشاتگان باا هار گاروه باه چاه صاورتی         چیست  همچنین نت

های زمینی برای آگاه ساختن بشر صيبت شده است تا هماۀ افاراد باه هار ساهح      خواهد بود  از پدیده

تارین  سواد و طبقه بتوانند درک بهتری از قیامت به دست آورند  به همین دلیل از فرآیناد ماادّی بای    

( آورده شاده  12-5شاود، زادول )  شده است  برای اینکه میزان کاربرد فرآیندها مشااهده   بهره گرفته

 است 
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 (: فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سوره نازعات12-5جدول )

 مجموع وجودی کالمی رفتاری ایرابطه ذهنی مادّی انواع فرآیندها

فراوانی مهلي فرآیندها در 

 سوره نازعات

24 5 3 0 9 0 41 

فراوانی نسبی فرآیندها در 

 سوره نازعات

53/58 19/12 31/7 0 95/21 0 100 

گاناه در ساوره نازعاات را     ( فراوانی مهلي و درصد فراوانی نسبی فرآیندهای شا  12-5زدول ) 

وچهار مورد مربوط به کاربرد فرآیند مادّی اسات کاه    ویک فرآیند فعلی، بیست دهد  از چهل نشان می

خاود   دلیل کاربرد آن در باال توزیه شد  فرآیند کالمی، دومین فرآیندی است که درصد باالیی را باه 

اختصاص داده است  دلیل آن این است که از آن برای صيبت از فرامین، هشدارهای خداوند به ناوع  

بشر در آخرت سخن رفته است  از فرآیند ذهنی هم برای اشاره باه دنیاای درونای بشار و درنهایات از      

  ها بهره گرفته شده استای برای برقراری ارتباط مشخصات افراد و پدیدهفرآیند رابهه

 سوره نبأ -5-7

هاای مشاخص شاده در آن، در زادول     آخرین سورم مورد تيلیل قرارگرفته سورم نبأ است که فرآیند

 ( آمده است 5-13)

 (: فرآیندهای به کاررفته در سوره نبأ به همراه معادل فارسی13-5جدول )

 فرآیند معادل فارسی فرآیندهای سوره نبأ

 کالمی پرسند می . يَتَسَاءَلُون1

 ذهنی خواهند دانست . سَيَعُلَمُون2

 ذهنی خواهند دانست . سَيَعُلَمُون3َ

 ذهنی قرار ندادیم . لم نَجْعَل4ِ

 مادّی آفریدیم خَلَقْنَاكُمْ. 5

 مادّی قراردادیم جَعَلْنَا. 6

 مادّی گردانیدیم جَعَلْنَا .7

 مادّی قراردادیم بَنَيْنَا .8
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 مادّی قراردادیم جَعَلْنَا. 9

 مادّی فرستادیم أَنزَلْنَا .10

 مادّی آوریمبیرون می لِنُخْرِجَ. 11

 مادّی گردید، بود كَانَ. 12

 ایرابهه دمیده شود يُنفَخُ. 13

 مادّی آیندمی فَتَأْتُونَ. 14

 مادّی گشوده شد فُتِحَتِ. 15

 مادّی به حرکت درآورده شد سُيِّرَ. 16

 مادّی چشندنمی لَّا يَذُوقُونَ .17

 ایرابهه بودند كَانُوا .18

 ذهنی امید نداشتند لَا يَرْجُونَ. 19

 کالمی تکذیب کردند كَذَّبُوا .20

 مادّی شمردیم أَحْصَيْنَاهُ. 21

 مادّی نیفزاییم نَّزِيدَكُمْ. 22

 ذهنی شنوندنمی لَّا يَسْمَعُونَ .23

 ایرابهه نیستند لَا يَمْلِکُونَ .24

 مادّی ایستندمی . يَقُوم25ُ

 کالمی سخن نگویند لَّا يَتَکَلَّمُونَ. 26

 کالمی ازازه داد أَذِنَ. 27

 کالمی گفت . قَال28َ

 کالمی خواست . اتَّخَذ29َ

 مادّی بازگشتی . مَآبًا30

 کالمی بیم کردیم شمارا . أَنذَرْنَاكُم31ْ

 ذهنی نگردمی . يَنظُر32ُ

 کالمی گویدمی . يَقُول33ُ
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تاری  فرآیند مادّی، رخاداد بای   های تکویر، عادیات، عبس و نازعات، در این سوره نیز همانند سوره

دهد، امّا برای اینکه ذهن بشار را آماادم   دارد  سورم نبأ نیز در مورد امور حسابرسی روز قیامت خبر می

خاالي سابيان، بارای آراما  بشار آفریاده،       هایی که  دریافت اخبار روز حسابرسی کند ابتدا از پدیده

درصد است و بعد از آن به  طور نسبی، پنجاه صيبت به میان آورده است  به همین دلیل فرآیند مادّی به

تاری در ایان ساوره دارد فرآیناد     های آن روز اشاره شده است  فرآیند بعدی که کااربرد بای   رویداد

شود  در ایان ساوره نیاز از    ر از این فرآیند استفاده میکالمی است  برای دادن هشدار و دعوت به تفکّ

-  همانناد ساوره  موروع دعوت مردم به پرهیزگاری و دست کشیدن از کارهای بد استفاده شده است

 ( آورده شده است 14-5های دیگر میزان رخداد هر فرآیند برآورد در زدول )

 ۀ نبأ(: فراوانی انواع فرآیندهای به کاررفته در سور14-5جدول )

 مجموع وجودی کالمی رفتاری ای رابطه ذهنی مادّی انواع فرآیندها

فراوانی مهلي فرآیندها در 

 سورم نبأ

16 6 3 0 8 0 33 

فراوانی نسبی فرآیندها در 

 سورم نبأ

48/48 18/18 09/9 0 24/24 0 100 

نباأ را نشاان   گاناه در ساورم    ( فراوانی مهلي و درصد فراوانی نسبی فرآیندهای شا  14-5زدول )

دهد  چهار فرآیند در این سوره مشخص شده است که فرآیند مادّی بااالترین درصاد را داراسات،     می

هاای  وزو افراد و گفتاه  هشت مورد کاربرد فرآیند کالمی وزود دارد که از آنها برای صيبت از پرس

صايبت از درونیاات    های دیگر بارای خداوند بهره گرفته شده است  از فرآیند ذهنی هم همانند سوره

برای آنکه بتوان به درک کلی در ای برای ربط دادن صفات استفاده شده است  افراد و از فرآیند رابهه

های تيقیي، پاسخ داد تعداد کال هار   های مورد بررسی رسید و به سؤاالت و فرریّهمورد تمامی سوره

 ( آمده است 15-2های بررسی شده، در زدول )فرآیند در کل سوره
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(: فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی فرآیندهای بشه کاررفتشه در هفشت سشوره جشزء      15-5ل )زدو

 ام قرآن سی

 

 های موردبررسی ارائه شده است در نمودار زیر فراوانی کل فرآیندها در سوره

 

 ام قرآن(: درصد فراوانی نسبی فرآیندهای به کاررفته در هفت سورۀ جزء سی1-5نمودار )

ترین درصاد از کااربرد   دهند، فرآیند مادّی بی ( نشان می1-5( و نمودار )15-5همانهورکه زدول ) 

را داراست  فرآیند بعدی، در مقایسه با فرآیندهای رفتاری، فرآیند ذهنی و سپس فرآیند کالمی است  

یان هفات ساوره،    باشند  فرآیناد وزاودی، در ا  ای و رفتاری درصد پایینی را دارا میفرآیندهای رابهه

تری دارند تا تفاوت  زیارا در آنهاا فرآینادهای    های بررسی شده شباهت بی مشاهده نشد  پس سوره

دهد  فرآینادها در  ترین کاربرد را نشان میگرایی، یعنی مادّی، ذهنی و کالمی بی  اصلی دستور نق 

اعتقاد دارد که  (1985سن )دهندم انسجام مفهومی معنایی است  هلیدی و ح شده نشان های بررسیسوره

شاود کاه تفسایر    روابط معنایی موزود در متن، سازندم آن است و انسجام، همواره در زایی دیاده مای  

55/4 
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 رفتاری

 کالمی

 وجودی

 مجموع وجودی کالمی رفتاری ای رابطه ذهنی مادّی انواع فرآیندها

فراوانی مهلي فرآیندها در 

 ام قرآنهفت سورم زز  سی

82 26 16 1 23 0 148 

فرآیندها درصد فراوانی نسبی 

 ام قرآنهای زز  سیدر سوره

40/55 56/17 81/10 67/0 54/15 0 100 
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فرض عنصری دیگر است،  برخی از عناصر به عناصری دیگر وابسته است، یعنی الزمۀ یک عنصر پی 

(  1379نژاد، د )به نقل از کاوسیرزوع به یک عنصر، رمز عنصر دیگر را نتوان گشوکه بدون  طوری به

تعبیار و تفسایرند ناه در     هاا قابال   فرآیندهای به کاررفته در هفت سورم بررسی شده در بافت آن ساوره 

رسانند نه در خارج از آن  پس انساجام معناایی    ها معنی موردنار را میخارج از آنها، زیرا در آن بافت

قرآن است  این هفات ساوره از طارف دیگار بااهم ماتن       شناسایی در کتاب زهانی یعنی  راحتی قابل به

صاورت   سازند، زیرا آنها مضامین مشترک زیادی باهم دارند و خداوند متعال آنهاا را باه  دیگری را می

تر مربوط به وقایع زهاان بعاد از   منهقی بر پیامبر خود نازل کرده است  همانهورکه دیده شد آنها بی 

ای است اسی دارای بار معنایی مثبت است زیرا این ویژگی خالي شبکهاند و این از دیدگاه زبانشنمرگ

( 1994هایی است که در ميیهی یکسان ظاهر شده است  طباي ناار هلیادی )   که کامالً دارای انتخاب

ای از گیارد، دوم مجموعاه  سیستم شامل سه چیز است  یکی نقاطی کاه انتخااب در آنهاا صاورت مای     

ساازند و ایان   به دست آمده از هر انتخاب  این سه با هم نااام را مای   های ممکن، سوم ساختارانتخاب

شاود  قارآن، همچناین بارای زنادگی و تعاامالت ازتمااعی هام         موروع در این هفت سوره دیده مای 

( نشان 1-5طور که نمودار ) هایی دارد که در فرآیندهای فعلی بررسی شده، دیده شد زیرا همانآموزه

 ترین کاربرد را داراست  ی دهد  فرآیند مادّی بمی

کادام از   نکتۀ زالبی که بررسی این هفت سوره نشان داد، این است که فرآیناد وزاودی، در های    

آنها مشاهده نشد که نیاز به بررسی دقیي دارد تا علّت آن مشخّص شود  نگارنده بر این باوراست که از 

آنکه وزود آخرت یک  شود حالای استفاده میچیزی یا پدیدهاین فرآیند برای اشاره به وزود داشتن 

تنهاا باه    پدیدم بدیعی است و نیازی به کاربرد این فرآیند نبوده است  بررسای هفات ساورم قرآنای، ناه     

کند  چنین بررسی نیماۀ پنهاان   درک ساختار آن، بلکه به درک معنای ژرف ساختی آن نیز کمک می

کناد و خواننادگان آن را باه    کاه در ورای گفتاار نهفتاه، آشاکار مای     های آن را نیات و مقاصد آموزه

 کشد چال  می

 

 گیرینتیجه -6

گار ایان   ام قرآن کریم از منار فارانق  اندیشاگانی تجربای، بیاان    بررسی هفت سوره از زز  سی 

ن حقاایي  موروع است که قرآن کریم، همواره به برقراری و ثباات بخشای باه رواباط ازتمااعی و بیاا      

کناد و در بیاان    دنیوی و اخروی پرداخته است  این کالم است که میان خود و بافت ارتباط برقرار مای 

170 

115 

115 

142 



 

 

 مند هلیدیریم بر پایه دستور نقش گرای نظاممطالعه هفت سوره از جزء سی ام قرآن ک مطالعه هفت سوره

-های زهان خارج و آخرت از فرآیندهای اصلی مخصوصاً مادّی بیشاتر اساتفاده مای    رخدادها و واقعه

درصد است  ایان دساته    4/54دهد، میزان کاربرد این فرآیند ها، نشان میشود  همانهورکه تيلیل داده

از فرآیندها، نق  بسزایی در بازنمایی و بازآفرینی کالم خداوند، برای آدمی دارند  کما اینکاه بافات   

 های قرآنی، نق  بسزایی در نمود این فرآیندهای فعلی دارند  سوره

-سواد باوده همانهورکه برای همگان مشهود است، قرآن در بافتی نازل شده است که مردم آن بی

تر بهره گرفته اسات  درک کردن کالم خود، از فرآیند مادّی بی  اند، به همین دلیل خداوند برای قابل

ای به دست آورند  حتّی قرآن، بارای افاراد کام سان و      تا عامۀ مردم آن را بفهمند و از آن درک ویژه

ربیاات مرباوط باه زهاان     درک اسات تج  فهم است، زیرا اولین چیزی که برای بشار قابال   سال هم قابل

عنوان خالي بشر با کالم خود، برای درک وقایعی که خاارج   خارج و ميیط اطراف است و خداوند به

از حس بشر است، توانساته بارای درک بشار از حقاایي پنهاان غیرقابال درک وی را کماک کناد  باا          

کی متفاوت و زدید از آن باه  تواند با تکیه به فرایند مادّی درها از نزول قرآن، باز بشر میگذشت قرن

ترین درک  را مدیون زهان مادّی است  دومین فرآیند فعلی که درصد بااالیی  دست آورد  بشر بی 

-مای  -که فاار  از دنیاای ماادّی اسات    -دهد، فرآیند ذهنی است به دنیای درون از کاربرد را نشان می

نی بشر است و خداوند از طریي آنها های ذهپردازد  این فرآیند در کالم خداوند، معهوف به خواست

دارد تا پند گیرد یا پذیرای کالم خداوند باشاد و بتواناد باا تکیاه باه ایان       بشر را به تفکّر و تعقل وا می

درک کند  به همین دلیل، میزان کااربرد   فرآیند، مسائل غیر مادّی را با تفکّر انتزاعی برای خوی  قابل

افعال بررسی شده است  سومین فرآیندی که درصد بااالیی را باه   درصد، در مجموع  21/16این افعال 

ن باشد  بشر از طریي کالم هم زبادرصد می 54/15خود اختصاص داده است، فرآیند کالمی است که 

تواناد انجاام دهاد  بناابراین     گیرد و هم از طریي آن کارهای زیادی، مثل ایمان آوردن را میرا فرا می

های دینی از این افعال در مرحلۀ سوم استفاده کارده اسات زیارا    طّالعات و آموزهخداوند برای انتقال ا

 تر است  اثرگذاری این افعال از دو گروه دیگر کم

تاری از  گیرند  چون درصد کام فرآیندهای دیگر به تناسب تأثیرگذاری، در سهو  بعدی قرار می

یندهای مختلف، زهانی بودن خود را ثابت و با قرآن کریم با کاربرد فرآباشند  گذاری را دارا میتأثیر

دهندم مهام باودن انساان اسات زیارا       کند  زهان قرآن نشانزبان خود مفاهیم خود را تعبیر و تفسیر می

کند  استفاده پذیر می ی  را برای مخاطبان  با فرآیندهای مختلف، امکانهاخداوند منّان درک آموزه

ت و با اندیشۀ قرآنی هم سازگار است همچنین آنها به حقایي قرآنای  از فرآیندها دارای بار ارزشی مثب
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ازهه باوده، درک و فهام مفااهیم    تردید یکی از مشکالتی که اسالم با آن مواند زیرا بیتجسّم بخشیده

تارین کااربرد را در ایان    ترین فرآیند، یعنی مادّی که بای  قرآنی توسّط مردم است  پس قرآن با ساده

هاای  وخم مباحاث کالمای و زادال    آنکه آنها را در پی  به احتجاج پرداخته است و بی پژوه  داشته،

فهم، گره ذهنی آنان را گشوده است  این فرآیندها  ذهنی، گرفتار سازد به ارائه استداللی روشن و قابل

در دقت، ریزترین زوایای دل و رو  بشر را آشکارا تصاویر کارده و چناان     اند که بههمانند تصاویری

انگیز از نگاه تیزبین آن به دور نمانده اسات    ترین حرکات رو اعماق وزود بشر غور کرده که نامرئی

ده در خیلی از موارد، قرآن امور روحی و غیر مادّی را در لباس ميسوسات ارائه کرده و تصاویری زنا 

 از آنها به نمای  گذاشته است 
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