فصلنامه علمي  -پژوهشي«پژوهشهاي ادبي  -قرآني»
سال دوم /شماره دوم /تابستان 3131

زبانشناسي فعل مجهول ،دانشی برای تصويرگری صحنههای غيبی قرآنکريم
سيد ابوالفضل سجادي  ،حسين احمدی آموئی و زهره نادری لردجانی

چکيده :
فعل مجهول ساختاري است که در زبان عربي از اهميت خاصي برخوردار است .اين ا مر به دليل اهتمام خاصي است که
در اين زبان به بيان وشيوه تعبير داده شده است و نمود اين ظرافت را در متن إعجاز گونهي قرآن کريم به روشني مي-
توان مشاهده کرد .وجود صحنه هاي غيبي در قرآن به کمک فعل مجهول ،اينگونه صحن ههاي نامحسوس را در حدّ توان
فهم وقواي دنيوي قابل درک ميکند .از ويژگيهاي قرآن کريم ميتوان به تصويرسازي و مفهومسازيهاي بي بديل به
نسبت هر صحنه و هر موقعيت اشاره کرد ،حال آنچه مهم است توانايي هاي ذهن بشر است که با استفاده از قواي تخيل
خويش هر صحنه را به نحوي مطابق با صحنههاي محسوس مفهومسازي ميکند .آنچه در اين جستار مطمع نظر
نگارندگان است ،اشاره به تواناييهاي ذهن انسان در درک صحنههاي نامحسوس و غيبي قرآنکريم ميباشد و
کوشيده ايم تا اينگونه صحنهها را با توجه به چند مفهوم اساسي زبانشناسي شناختي يعني مفهوم انطباق ذهني ،چشم
انداز ،مفهوم طرح صحنه و ضبط صحنه بررسي کنيم تا از اين رهگذر بر اهميت تصوير سازي بيروني و مفهوم سازي
دروني ذهن اشاره کنيم.
کليد واژگان :قرآن کريم ،فعل مجهول ،تصويرسازي ،صحنههاي غيبي وپنهاني ،مفهوم سازي

مقدمه:
فعل مجهول وکاربرد هنري اعجاز گونه آن در قرآن کريم و زبان عربي ،نشانگر پويايي اين زبان در حفظ و رشد فعل
مجهول و افعال ديگر ميباشد  .اين فعل در سير تاريخي خود ،روندهاي گوناگوني را طي کرده است به گونه اي که
زماني در گويش ها و لهجه هاي عاميانه ،به جاي اين فعل ،صيغه هاي مطاوعه به کار رفته است که در اين حالت در
صيغه هاي مطاوعه حرف دوم نيز به تبعيت از حرف اول حرکت ضمه ميگرفته است(.االمام
الشافعي 222:ص( .)) 63اين در حالي بود که زبان فصيح عربي به رشد وگسترش هرچه بيشتر اين فعل اهتمام
داشته است .کاربرد اين فعل در قرآن کريم وکتب ديگر ،پويايي وسرزندگي زبان عربي را آشکار ميکند .پويايي که
هم در تعبير و هم در صور جمال وزيبايي قرآن بر إعجاز وفصاحت اين کتاب آسماني افزوده است .بررسي افعال در
هر زبان وگويشي ،ميتواند ضعف وقدرت يک زبان را نمايان کند ،اين در حالي است که کم بودن وعدم توجه و رو به
ضعف گراييدن فعل در هر زباني ،نشان فقر آن زبان ميباشد .از جمله دريافتن معني که در وراي لفظ يک فعل نهفته
است ،مي تواند ما را به وسعت تعبيري ومفهومي فعل رهنمود سازد .اين فهم در بررسي فعل مجهول در زبان عربي
وقرآن کريم امري است که در واکاوي آن ماندگاري وقوت اين فعل را به ما مينماياند .زبان شناسان عرب ،تعريفي که
از فعل مجهول به دست دادهاند ،اينگونه ميباشد« :فعل مجهول :آنچه که از فاعل بي نياز بوده ومفعول به نيابت از
آن ميآيد وآن معدولي در صيغهي (فَعَلَ) به (فُعِلَ) است و آن را فعل "لم يسم فاعله" مي نامند( :أبي القاسم محمود
بن عمر زمخشري(بي تا) ص(  ) ) 23- 82و (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (،بي تا)ص )63/7به نظر
 3استاد يار زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراک a-sajady@araku.ac.ir
نویسنده مسئول :دانشجوي دکتري
 1دانشجوي کارشناسي ارشد

مي رسد اين تعريف جامع ومانع نيست چرا که به عنوان مثال (در آيه  343سوره أعراف ) آنجايي که خداوند مي-
فرمايند:
« ولما سقط في ایدیهم ورأوا أنهم قد فلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربُّنا و یغفرلنا لکنونن من الخاسرین"» :در
اين آيه جار ومجرور "في أيديهم" به نيابت از فاعل آمده است.
و همچنين مصدر و ظرف نيز ميتواند به نيابت از نائب فاعل بيايد :به عنوان مثال (آيه  3سوره الحاقه) خداوند مي-
فرمايند«:فإذا نُفخ في الصور نفخه واحده» در اين آيه مصدر"نفخه واحده" مختص به نيابت از فاعل آمده است(.
ابن هشام()34 2ص( .)323و در نمونههايي که ظرف متصرف مختص به نيابت از فاعل آمده است  -صيمَ رمضان-
(ابن هشام االنصاري 224 :ص ( )3 2با تأويل و واکاوي در کتب نحوي عربي خواهيم يافت که :پنج چيز ميتواند
به جاي فاعل بيايد از جمله :مفعول به ,به عنوان مثال :ضُرب زيد ،و مصدر در صورتي که مختص متصرف باشد ،به
عنوان مثال :ضُرب بزيد علي الحائط ضربتان ,وسير به سير شديد .وظرف زمان :در صورتي که معدود يا معرفه باشد
به عنوان مثال سير بزيد يومان و اليوم و ظرف مکان در صورتي که محدود يا معرفه باشد به عنوان مثال :سير بزيد
فرسخان( :دکتر يحيي مراد( 224:ص )64زبان شناسان عربي همچون "ابن هشام" ،شيخ رضي استر آبادي"" ،ابن
يعيش"" ،ابن جني"" ،ابن سراج" " ،النحاس"" ،أخفش األوسط" "،الفراء" و"سيبويه" نامهاي گوناگوني براي فعل
مجهول ذکر نموده اند که از جملهي آنها  ،ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
( 3غيرمُسمي الفاعل )
(لم يسم فاعله )(-1مبني للمفعول)
(-4الفعل المجهول)
 -2استخدام وزن فُعِلَ في الدالله علي الظاهره .
 -6ترک تسميۀ الفاعل
 -7مبني الفعل للمفعول
 -8الفعل الذي شُغِل بالمفعول
بايد توجه داشت که وزن فُعِلَ ثالثي که مخصوص به فعل مجهول ميباشد ،وزن سنگيني است که «علل الرضي» در

مورد استخدام اين وزن سنگين ميگويد :اين وزن را بدون فاعل به کار ميبردند به خاطر اينکه استعمال آن اندک
است .وکل ساختار فعل معنايش فُعِلَ است .در صورتي که معتل نباشد به عنوان مثال :دُحرج-استُخرج-وضُورب(.أبي
العباس محمد ابن يزيد المبرد()3333ص(« .) 68بارتين» ميگويد« :صوت ضم که در مورد فعل مجهول به کار مي-
رود ،نشان قوت اين فعل ميباشد واين ضم بيانگر إبهام وغموض است در حالي که فعل معلوم با فتحه خوانده ميشود
که اين امر بيانگر آشکاري و واضح بودن فعل معلوم است(».بارتين(، )3881ص .)431تحقيق گواه بر آن است که در
زبان سامي فعل مجهول به دو گروه تقسيم مي شوند :گروهي که ظاهر ساختار مجهول را نمي رساند وآنها
"االکاديه"" ،الجعزيه"" ،العربيه الجنوبيه " .وگروهي که اين ظاهر را ميشناسند وآن لغت سامي غربي" زبان عربي و
زبان عبري قديم و وسطي است (can Restes. Diatheais in the semitic Linquistic. 1996-p96) .
در اين باره «اندرسون» ميگويد«:که افعال مجهول از ابتکارات سامي عربي است .وي ميگويد« :فعل مجهول در زبان
عربي دربرگيرنده تحولي است که از فتحه ي کوتاه در فاء الفعل وعين الفعل به ضم وکسر ايجاد شد ودر زبان عبري،
فاء الفعل مفهوم وبر روي عين الفعل فتحهي کوتاه ميباشد .پس مي توان گفت ضمه ساختار مجهول در عربي -عبري
و أوغاريتيه را از هم متمايز ميکند.(Lcyrs. H. Gordon:1995(p37). ».
کوشش فرارو در پي اين است که به سواالت زير پاسخ دهد :

 _3اهميت ذهن انسان در تصويرگري و مفهوم سازي چشماندازها و صحنه هاي غيبي قرآنکريم تا چه حدي
ميباشد؟
_ با توجه به نظريه دانشمندان وزبان شناسان عربي وغير عربي ،فعل مجهول تا چه اندازه توانسته در بيان اهميت
مسائل مورد نظر خداوند در قرآن ،نقش إيفاء کند؟
 .1- 1پيشينه تحقيق:
أهميت قرآن کريم به عنوان کتاب آسماني ،بر کسي پوشيده نيست وتاکنون هزاران هزار مقاله ورساله در اين مورد
نوشته شده است .لذا پرداختن به اين موضوع،به دليل معلوم بودن اهميت وجايگاه اين کتاب آسماني ،عبث ميباشد .
واما در باب قواعد نحو وصرف ،با توجه به جامعيت وگستردگي قواعد "نحو وصرف" و با عنايت به نقش بي بديل
"فعل" در اين قواعد ،بدون شک فعل مجهول هم از کارکرد دستوري بسيار بااليي برخوردار است .بنا بر اين ،علماء
"نحو وصرف"  ،در طي أدوار مختلف ،در البالي کتب خود ،فعل مجهول ،ساخت ظاهري وأثرات معنايي آن را مورد
تجزيه وتحليل قرار دادهاند که براي مثال ميتوان به "کتاب سيبويه"(الکتاب ،که به تعبير زبانشناسان عربي وغير
عربي ،معجزه قواعد نحو وصرف ميباشد)" ،مغني اللبيب" ابن هشام"،اإلنصاف في مسائل الخال" ابن أنباري و ...إشاره
کرد :ولي آن چه که ما را به واکاوي در اين باره سوق داده است اهميت تصويرسازي هاي ذهني با استفاده از فعل
مجهول از ديدگاه زبانشناسي است که ابزارها وروش هاي موثري براي تجزيه وتحليل متون مختلف به وجود مي-
آورد .نويسنده بزرگ عرب سيد قطب ذرباره تصويرهاي قرآني ميگويد :تصور پردازي ابزار برتر و مورد ترجيح اسلوب
قرآن است به همين خاطر قرآن معاني ذهني ،حاالت دروني،حوادث محسوس،مناظر قابل مشاهده،و الگوها و طبيعت
بشري را با تصوير حسي و خيال انگيز بيان مي کند و در ادامه اين تصوير را ارتقا ميدهد ( .سيد قطب(بي تا)ص )16
جنانجه آوردهايم سخن از تصوير سازي هاي قرآني در ادبيات عرب سابقه ديرينه دارد ليکن پرداختن به اين امر با
استفاده از علم زبان شناسي و مقوله علمي فعل مجهول جزء در شاخههاي زبان شناسي و نه رشته زبان و ادبيات
عرب بوده است .از جمله اين پژوهش ها که راه گشاي ما در انتخاب موضوع و تطابق آن در کالم وحي بوده است،
مقالهاي با عنوان (نگاهي به ساخت فعل مجهول در زبان فارسي با تکيه بر ديدگاه شناختي ،نويسنده:ارسالن گلفام
بوده است) و از آنجا که پژوهشهاي زبانشناسي دربارۀ صحنههاي غيبي قرآن کريم در زبان عربي صورت نگرفته
است ،کوشيده ايم تا با استفاده از طرح وارههاي مقاله مذکور به مفهوم سازي صحنه هاي آورده شده قوت بيشتري
ببخشيم.
 .1- 2مفاهيم اساسي جستار :پيش از پرداختن به موضوع بر خود الزم ميدانيم تا مباحثي که خواننده را در درک
آسان تر مفهوم کلي و مبناي پژوهش ياري دهد ،تشريح کنيم .
.1- 1- 2تصویر:
"صورۀ"يا"ايماژ"  Imageکه تصوير ترجمه میيشیود برگرفتیه از واژه التينیي  Imaginemمیيباشید کیه بیه واژه
 Imitariميرسد و ريشه اصلي واژهي ديگري نيز هست Imitation:به معناي تقليد« .روالن بارت » معتقد اسیت
که تصوير تقليد است يعني موردي قياسي است به ديگر سخن نشانههاي تصويري آن دسته از نشانههاي ديیداري
ميباشند که بر ماده اي ثبت شوند و يا در متن جاي گيرند(.احمدي3173:ص)33تعريف هاي ديگري نيیز از تصیوير
صورت گرفته است و آن را نمادي بصريآن چيزي که حاصل از خيال ميباشید میيداننید(.علیوش3182:ص)316نيیز
آورده اند :يعني شکل که جمع آ ن صُوَر و صِوَر است گیاه میراد از صیورت چهیره آدمیي يیا هيئتیي از امیر و ويژگیي
است(.جوهري3427:ج ص )736بستاني عقيده دارد که"عنصر تخيل سیاختار خاصیي از عبیارت و ترکيیب آن را بیا
همديگر ميطلبد بدين معني که ما وقتي به آفرينش يک رابطه ميان دو پديده مي پردازيم در واقع يک تابلو بیا يیک

تصوير خارجي يا ذهني ساخته ايم که از دو طرف تشکيل شده است،اين فرايند و ترکيب تخيلي میذکور در اصیطالح
بالغت جديد تصوير ناميده ميشود(.بستاني()3173ص )13مي بينيم که تعاريف مختلفیي از تصیوير صیورت گرفتیه
است و قرآن کريم از جمله متوني است که نمود تصوير را در صحنههاي گوناگون آن ميتوان مشاهده نمود.
خداوند در کتاب آسماني قرآن نيز از تصوي ر در قالب محسوس و معقول سخن رانیده اسیت«.و لقدد للقنداکم دم
صورناکم»اعراف«،33و في ای صورة ما شاء رکبک»غافر«،64هو الدیی یصدورکم فدي اارحدا »ال عمیران 6و
آنجايي که پيامبر(ص)ميفرمايند« إن اهلل للق اد علي صورته»خداوند ادم را به صورتش آفريد.ميبينيم کیه ايین
ص ورتي که ذکر شده مخصوص انسان بوده و انسان به آن مخصوص شده يعني هيئت و صورتي کیه بیا چشیم میادي
ديده ميشود و يیا بیا چشیم دل و يیا بیا هیر دو و ايین صیورت را بیر ديگیر موجیودات تفضیيل داده اسیت(.راغیب
اصفهاني343 :ص.)473
 .2- 1- 2تصویر سازیهای قرآن کریم:
تصوير قرآني،تصويري متمايز و تأثير گذار است که گذشتگان تنها بخش اندکي از آن را کشف کردند و به آن احاطه
کامل نيافتند ،در مقابل تصوير شعري و مؤلّفه هاي آن را نميتوان در حوزه پژوهشهاي ديني مورد بررسي قرار داد
زيرا نمي توان پديد آورنده قرآن را با معيارهاي بشري سنجيد .از آنجايي که خاستگاه اغلب اين بررسيها متأثر از
غربيان ميباشد و به فلسفه پوزيتيويسم برميگردد که به پديدهها به عنوان منشأ قراردادي و بشري مينگرند؛ جايي
براي اين امور ديني و غيبي در آن وجود ندارد؛ در ضمن بررسي تصوير با تجربه بشري،توانمنديهاي انسان،فرهنگ و
سرشت وي مرتبط است(.کواز3186:ص )128سيد قطب درباره تصاوير قرآني چنين ميگويد :اين تصاوير در واقع
تصاويري زندهاند که هر يک از جهاني زنده برداشته شدهاند نه کلماتي بي روح و تعابيري انتزاعي و مجرد.تصاويري
که زنده بودنشان و حتي ابعاد و عمق آنان را مي توان با تمام وجو د و عمق هستي خود درک و با آنها ارتباط برقرار
کرد(.سيد قطب 22 :ص)11وي مي گويد تصوير پردازي ابزار برتر و مورد ترجيح اسلوب قرآن است به همين خاطر
قرآن معاني ذهني،حاالت دروني،حوادث محسوس،مناظر قابل مشاهده ،و الگوها و طبيعت بشري را با تصوير حسي و
خيال انگيز بيان ميکند و در ادامه اين تصوير را ارتقا مي دهد و نيرويي برتر و حرکتي نو به آن ميدهد .ناگهان معاني
ذهني به يک شکل يا حرکت،حالت دروني به يک تابلو يا منظره و الگوي بشري به يک شاخص زنده تبديل ميشود و
طبيعت بشري زنده و قابل رؤيت ميشود و حوادث،مناظر،و داستانها را به شکل برجستهتري نشان ميدهد که در
آن هم شور زندگي هست هم حرکت و آنگاه که عنصر گفتگو را به آن مي افزايند ،همه عناصر خيال انگيز در آن
حاصل ميشوند(.سيد قطب(بي تا)ص )16و اينگونه است که در قرآن کريم دين و هنر پيوند ناگسستني يافته اند.
 .3- 1- 2صحنههای غيبي قرآن کریم:
صحنههاي غيبي موجود درقرآن يکي از رازهاي نهفتهي اين کتاب آسماني است که برزيبايي اعجازگونهي کالم وحي
افزوده است.واکاوي درافعالمجهول آياتي کهترسيمکننده ي صحنههاي غيبي قرآن ميباشند ،انسان را از اموري که
خيال و ذهن به دليل ماديبودن حواس ياراي در ک آن را ندارد آگاه ميسازد .ازاين روي است که سخن از
صحنههاي غيبي به ميان آمده است .چرا که غيب آن چيزي است که حس و تجربه و همچنين قواي عقلي از درک
آن عاجز مي باشندو تنها توسط وحي نبوي قابل شناخت مي باشد و هر آن کس را که بدان اعتقاد نداشته باشد
مسلمان نيست آنجايي که خداوند مي فرمايند«:يومنون بالغيبی»و« و عنده مفاتيح الغيب ال يعلمها اال
هو»(انعام()23:محمد جواد مغنيۀ3368:ص( ) 42-44در ادامه بحث به تشريح بيشتر اين مبحث خواهيم پرداخت.
 .4- 1- 2إعجاز شنالتي قرآن کریم:

زبانشناسي شناختي را بايد اوج تفکر معنا شناختي معاصر ودستآورد سترگ جريانهاي بسياري در زبان شناسي
دانست .امروزه بايد همهي دانشهاي دقيق را به خدمت قرآن وتفکر ديني فرا خواند و از دستآوردهاي آنان در
تحليل اين کتاب آسماني ،سود جست که بدون ترديد زبان شناسي شناختي يکي از دانشهايي ميباشد که ميتواند
إعجاز گونه بودن قرآن را به عنوان پر معنا ترين کتاب اخالقي وعلمي ،بيش از پيش نمايان سازد.
بدون ترديد ،سود جستن از ابزارها ودانش هاي جديد نوعي تدبر روشمند در آيات اين کتاب آسماني ومصاديق
برجستهي آن است .اين ابزار به ما کمک ميکند تا حدّي به أسرار مفهومسازيهاي قرآني دست يابيم وآنها را به
همان صورت ا صلي وبدون ارجاع آنها به صورتهاي ديگر بررسي کنيم .اگر قرآن اعجاز خداوند است ،تعابير آن هم
از حکمت وي ناشي ميشود؛ پس آنها بي دليل انتخاب نشدهاند( :علي رضا قائمي نيا())3186ص )).
مراد از إعجاز شناختي قرآن اين است که مفهومسازيهاي اين کتاب آسماني ،از موقعيتهاي مختلف بينظيرند
وخداوند ،اطالعات مورد نظر از يک صحنه را به صورت بينظير پردازش کرده است .براي رسيدن به اين نوع إعجاز
بايد اوالً در تحليل معاني آيات به مفهوم سازي موجود در آنها توجه کرد ،ثانياً با توجه به قواعد وأصول زبان شناسي
شناختي به تحليل آيات پرداخت( :زبان شناسي همگاني-زبان شناسي وإعجاز شناختي قرآنکريم-مجله
)linquistics
 .5- 1- 2نقطه برجسته ذهني:
نقطه و مفهومي که در برخورد با يک متن زودتر به ذهن خطور کند و از خود برجستگي نشان دهد را نقطه برجسته
ذهن مي گويند در اين باره زبان شناس بزرگ "تيلور"در اين زمينه ميگويد :قواي ديداري ما به شکلي سازمان دهي
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شده است که در يک زمينه ،برجستگي ها زودتر دريافت
 .1- 3مفهو انطباق ذهني در صحنههای غيبي قرآنکریم
صحنههاي غيبي موجود در قرآن يکي از رازهاي نهفتهي اين کتاب آسماني است که بر زيبايي إعجازگونهي کالم
وحي به عنوان بزرگترين کتاب اخالقي ميافزايد .واکاوي در أفعال مجهول آياتي که ترسيم کنندهي صحنههاي
غيبي قرآن ميباشد ،إ نسان را از اموري که خيال وذهن انسان به دليل ماديبودن حواس ياراي درک آن را ندارد،
آگاه ميسازد .اين پديده بدون شک با تغيير موقعيت ،أشخاص ،مکان واقعه ،وساختار معلوم ومجهولبودن اين افعال
تغيير ميکند .بنابراين آنجا که سخن از واقعهاي است که خيال انسان از درک آن صحنه عاجز نميباشد ،ساختار اين
افعال به صورت معلوم ظاهر ميشوند .از اين رو است که سيد قطب ناقد معاصر عرب ميگويد :قرآن در ترسيم
صحنههاي غيبي ونامحسوس ،حس وشعور بشري را مورد خطاب قرار مي دهد ودر واقع نوعي منطق تصوير را ابزار
کار خود قرار ميدهد تا منطق تقرير ومنطق تصوير را وسيلهاي براي پرداختن به موضوعات اعتقادي ،شريعتي ،الهي
وتعبيري قرار دهد(.سيد قطب( ))343ص .)33سخن گفتن از بهشت ونعمتهاي خاص آن ،ترسيم صحنههاي
جهنم و نحوهي عذاب آن ،به لرزه درآمدن زمين در روز قيامت ،سخن گفتن از رزق وروزيهاي اخروي ،حرکت
ومتالشي شدن کوهها ،شدت صداي دميدن در صور و ...از جمله اموري مي باشند که ذهن انسان به دليل ماديت
ومحدود بودن به زمان ومکان ،ياراي درک آنان را ندارد .در مقاله حاضر ،سعي بر آن است تا به برخي از اين صحنه ها
اشاره نموده و آنان را از بعد زبانشناسي شناختي مورد بررسي قرار دهيم .

 .1- 1- 3ونُفِخَ في الصور فصعق من في السماوات ومن في األرض إا من شاء اهلل م نُفِخ فيه اُلری فإذا هم
قيا ُ ینظرون»( 4الزمر.)68:فعل نُفخ در مجموع  3مرتبهاي که در قرآن کريم آمده است ،چهار مرتبه بصورت
مجهول يا حذف فاعل بدون تعلق غرض ،آمده است .دميدن براي امري بزرگ که مردم گروه گروه ميآيند وجمع
ميشوند ،براي واقعهاي عظيم که گوشها از نهيب آن کر ميشوند وموجب تحريکات عصبي أندامها ميشود تا جايي
که انسان توانايي شنيدن آن را ندارد .2سخن از واقعهاي بزرگ که چشمها از آن در تحيرند .اين آيه داراي تصوير
ديداري و شنيداري ميباشد .در باره تصاوير ديداري ميتوان گفت :اين تصاوير صحنه و تجربه بصري را به نمايش
ميگذارد .مجسمسازي صحنهاي که در آن رستاخيز انسانها صورت ميگيرد و مردم گروه گروه در صحراي قيامت
حاضر ميشوند .عنصر حرکت،عنصر مهمي است که در اين آيه جاري است .حرکت مردم به سوي صحراي عدل الهي
 .نوع تصوير در آيه مذکور،تصوير واژگاني و بسيط است که با استفاده از قاموس واژگان صورت گرفته و کارکرد آن
کارکردي ديني است .تصوير واژگاني از آن روي که از رهگذر واژگان زبان در ذهن صحنه و تصوير آن واژه مجسم مي
شود .به عنوان مثال واژه"نفخ"پس از خواندن در ذهن تصويردميدن در شيپور ايجاد ميشود و اين عکس در بايگاني
حافظه محفوظ مي ماند و اين امر حاصل تجربه حسي قبلي ماست از شيپور زدن که اکنون در ذهن مانده است و با
صورت خارجي دميدن در صور و يا شيپور زدن کامال من طبق است و نيز بسيط است از آن روي که خود داراي
مفهومي مستقل و کامل ميباشد .
إثبات چنين واقعهي بزرگي از نشانههاي إعجاز قرآن ميباشد که در اين آيه" ثمّ " ،بيانگر تالقي در زمان است .در
بين دو صور يا دو نفخ وکلمه اُخري داللت بر اين دو صور دارد که موجب تحول يکباره وسريع ميشود .آنجايي که
إذا فجائيه ميآورد اشاره به محور زنده کردن وميراندن موجودات دارد .در صور دوم خداوند مردگان را از قبر بيرون
ميآورد .عالوه بر اين آيه در  1سورهي ديگر قرآن کريم ،اين فعل به صورت مجهول به کار گرفته است.
« فاذا نُفِخَ في الصور فال انسابَ بينهم یومئیٍ و ا یتساءلون »(مومنون.)323،
«یو یُنفخ في الصور فتأتون أفواجاً»(النبأ )38نکره آمدن "يوم" ،در آيه فوق نشان تهويل از يک واقعه بزرگ
ميباشد که در آن روز ،در صور قيامت دميده ميشود(.عيد يونس 226:ص)  )312-3 3تحقيق بر ما مينماياند که
هر گاه در قرآن از يک واقعهي مادي و محسوس سخن به ميان آمده است  ،اين فعل به صورت معلوم به کار مي رود
مانند:
« مّ سَواه ونَفَخَ فيه من روحه وجعل لکم السمعَ والبصارَ واألفئده قليالً ما تشکرون »(سجده)3،و آيهي:
«ومریم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من
القانتين»(التحريم)3 ،
حال به بررسي زبان شناسي فعل مجهول نُفِخ در آيهي مذکور از بعد شناختي در دو ساختار معلوم ومجهول زير مي
پردازيم:
 -aپس دميده شود در صور← مجهول ← نقطه توجه← صور.
-bخداوند در صور مي دمد← معلوم ← نقطه توجه ← خداوند
ودر صور دميده میشود پس همهی کسانی که در آسمانها وزمين هستند ،میمي رند مگر کسانی که خدا بخواهد سپس بار ديگر در صور دميده میشود ناگهان
همگی به پا میخيزند ودر انتظار حساب وجزا هستند.
از نظر علمی بيشترين صدايی که گوش انسان توانايی شنيدن آن را دارد  022دسيبل میباشد واگر بي ش از اين مقدار بشنود بی هوشی ومرگ را به همراه دارد ودر
صورتی که شدت صدا کمتر از(002)02وات/م 0بر حسب مقياس دسيبل باشد توانايی تشخيص أصوات از انسان سلب میشود( :االلوسی  -روح المعانی فی تفسير القران
العظيم و السبع المثالی -دار التراث القاهره).

بر اساس مفهوم انطباق ذهني ،يک رخداد وموقعيت خاص را ميتوان با توجه به نحوهي کدگذاري ذهن به صورت-
هاي مختلف دريافت کرد .با توجه به اينکه نحوهي بيان يک رخداد به نوع مفهومسازي در ذهن گوينده باز مي-
گردد(گلفام()3182ص ،)8در آيه فوق مطابق با مفهوم انطباق ذهني در جملهي مجهول تاکيد ذهن انسان در
دريافت أ ولين کلمه ومفهومي که اوج معنايي ودريافتي از يک رخداد را ميسازد بر روي مفعول است ودر جملهي
معلوم ،نقطهي ارجاع ذهن وسرعت دريافت فاعل يعني خداوند را در نظر ميگيرد.
برطبق زبان شناسي شناختي ميتوان با توجه به يکي از مولفهها ،گزارش مختلف ومتفاوتي ارائه داد وبا توجه به
مفهومسازيهاي ذهني ،ممکن است تصوير ودرک ذهني از يک طريق طبيعيتر از نوع خود باشد يعني نمود
دريافتهاي ذهني گوناگون از يک رخداد واحد صورت بگيرد( .ديويد لي() 223ص)1در آيهي مذکور با دميدن در
صور ،در واقع حشر وقيامت را در ذهن ما تداعي ميکند وگويا ما انسانها در برابر نمايش عدهاي ايستادهايم
وباشنيدن صداي صور ،تصاوير گوناگوني در ذهن ما تداعي ميشود .بيان فعل " نُفخ " به صورت مجهول ،خود
سواالت مبهمي را در ذهن تداعي ميکند ،اينکه اين صور توسط چه کسي دميده ميشود؟! و يا اينکه در چه زمان
ومکاني اين أمر صورت ميگيرد؟! اين جاست که مفهوم انطباق ذهني با ارجاعات ذهني متفاوت به تناسب جمله
مجهول وجمله معلوم بر ما آشکار ميکند که إدراکات ذهني با تغيير ساختار صوري معلوم ومجهول تغيير ميکند به
نحوي که در جملهي مجهول ،نقطه ارجاع و تمرکز ذهني ما ،بر روي کلمه خداوند ميباشد واين پاسخ به سوال که :
چه کسي در صور ميدمد؟! مي باشد ،ودر جمله مجهول کلمهي صور با نقش مفعوليت به تصوير سازي ذهن ما
کمک ميکند وإدراکات ذهني ما را به سمت و سوي صحنهاي راهنمايي ميکند که در آن از جانب خداوند صدايي
بلند ميشود ،صحنهاي برپا مي شود ومردم در آن جايگاه جمع ميشوند ،وبدون شک سخن از يک اتفاق بزرگ به
ميان ميآيد که ذهن انسان قابل به درک آنها به صورت محسوس نميباشد واز اين روي است که سخن از صحنه
هاي غيبي به ميان آمده است :چرا که غيب آن چيزي است که حس وتجربه وهمچنين قواي عقلي از درک آن عاجز
ميباشند وتنها توسط وحي نبوي قابل شناخت ميباشد وهر آن کس را که بدان اعتقاد نداشته باشد مسلمان نيست.
آنجايي که خداوند مي فرمايند« :یومنون بالغيبد» و «وع نده مفاتيح الغيب ایعلمها اا هو»(انعام()23:محمد
جواد مغنيه( )3368ص( .)42-44اين در حالي است که در برخورد با صحنههاي پنهاني قرآن کريم نيز ،ذهن ما به
دنبال همان عامل مخفي است که ابهام را در ذهن ايجاد ميکند :إ بهام از آن روي که منشأ آن عامل نا مشخص
است.واين إ بهام با تغيير ساختار از مجهول به معلوم از بين ميرود که أصل انطباق ذهني بر ما مينماياند که ذهن
انسان در برخورد با صحنه اي که با فعل مجهول بيان شده است بر روي يک نقطه تکيه دارد که با تغيير ساختار به
معلوم ،إدراکات ذهني متفاوت ميشود وإبهام نيز زدوده ميشود.
به عنوان مثال:
از جمله تصاوير خفي وپنهاني که در قرآن کريم با استفاده از کاربرد بالغي فعل مجهول بيان شده است ،آياتي است
داراي إ بهام از جهت ترسيم يک صحنه يا يک موقعيت ميباشد .از جمله اين آيات آنجايي است که "موسي"خود را
در آن ديد ،آنگاهي که موسي مورد ندا قرار ميگيرد ندايي که نمي دانست از کيست؟ براي چه؟ واز کجاست؟ به
همين دليل است که موسي به هر طرف مينگرد تا منشأ اين خواندن وندا دادن را دريابد .در سه موضع از قرآن
کريم ،اين تصاوير پنهاني در مورد حضرت موسي بيان شده است.
« .2- 1- 3فلّما أتاها نودی یا موسي »(طه)33،
« فلما جاءها نودی أن بورک من في النار ومن حولها وسبحان اهلل رب العالمين»(النمل)8 ،

«فلّما أتاها نودی من شاطئ الواد األیمن في البقعۀ المبارکه من الشجره أن یا موسي إني أنا اهلل ربّ
العالمين»((قصص)12 :
انطباق ذهني:
 -aموسي صدا زده شده  ،مورد ندا قرار گرفته شد ← مجهول (نقطه توجه ← ندا).
 -bخداوند موسي را ندا داد ← معلو (نقطه توجه← خداوند).
در جمله مجهول بر طبق مفهوم شناختي انطباق ذهني ،توجه بر روي ندا دادن يا صدا زدن موسي ميباشد ودر جمله
معلوم اين توجه بر روي کلمه خداوند ميباشد .اين نکته در انطباق ذهني به ما مينماياند که در وراي ساخت ظاهري
جمالت مي توان معناي گوناگوني ارائه داد هرچند در بين اين تفاسير هميشه يک معنا از منطق بيشتري برخوردار
است .در واقع اين ادراکات متفاوت به تناسب معلوم ومجهول بودن ساختار به اعتقاد دو زبانشناس بزرگ شناختي
يعني «ليگاف» و «جانسون»  ،اشاره دارد که :به اين نتيجه رسيدهاند مفاهيم انتزاعي در حوزه ي مفهومي انسان با
بهرهگيري از مفاهيم عيني بهره گيري ميشوند يعني زبان به ما نشان ميدهد که در ذهن خويش مفاهيم انتزاعي را
براساس مفاهيم عيني بيان و يا درک کنيم( .محمد راسخ مهند( )3183ص  )3و نمود اين مهم را در درک صحنههاي
غيبي قرآن کريم با استفاده از قوهي ديداري وحافظهي تصويري ،ميتوان مشاهده نمود.
همانطور که در آيه مذکور مشاهده نموديم قواي ديداري ما بر اساس ساختار صوري در جمالت معلوم ومجهول،
ادراکات متفاوتي را در ذهن ما ايجاد کرده است که اين اثر به اهميت نقش صوري جمالت در کنار ساختار معنايي
آنها که يک اصل مهم در زبانشناسي شناختي ميباشد ،اشاره دارد .
در زبان شناسي شناختي بحث گشتارها وارتباط صوري خاص از مسير عملکرد گشتارها ،مورد سوال قرار ميگيرد
چرا که گشتارها نسبت به رابطهي بين ساختهاي زبان ،داراي ديد مکانيکي ميباشند .براي مثال بايد بحث متعدي
بودن مطرح باشد تا بتوانيم قاعدهي مجهول را به کار ببريم لذا بسياري از ساختهاي زباني به اين دليل وجود ندارند.
در زبان شناسي شناختي وکانوني شدن يکي از موضوعات در هر گزارش از صحنهي مشترک ،ميتوان با توجه به
يکي از مولفهها ،گزارشهاي متفاوتي عرضه کرد( :ديويد لي(78-74)) 223و.6) 7
حال مثالهاي زير را در نظر ميگيريم:
-aنَفخ اهلل في الصور ← معلوم
-bنُفخ في الصور ← مجهول
با توجه به به اهميت شکل صوري جمالت ،در جملهي معلوم ،آنچه در ساختار زبان از يک صحنه گزارش ميشود،
فاعل را همچون موضوع در متن بر ميگزيند .يعني يک موقعيت را منطبق با ميزان توجه به ساختار زباني آن بيان
ميکند در حالي که در جمله مجهول جايگاه موضوع در متن به مفعول داده ميشود.
در آيه مذکور در ساختار مجهول بر طبق فضاسازي که بعد از قرائت در ذهن خواننده يا شنونده صورت ميگيرد،
ذهن انسان پس از دريافت پيام بر روي کلمهي "دميدن" حساسيت وتکيه خود را نشان ميدهد و اين کدگذاري به
تناسب تغيير ظاهري از جملهي مجهول به معلوم در تمايز وتغيير ميباشد درحالي که در جملهي معلوم نقطهي
ارجاع ذهن ،تکيه خود را بر روي کلمهي "خداوند" ،نشان ميدهد.
اهميت مفهوم سازي در ذهن و برداشت معنايي از اين آيه طبق مفهوم انطباق ذهني ،اهميت دريافت معنايي توسط
ذهن يا به تعبيري اهميت توانايي رمزگذاري و رمزگشايي توسط ذهن را در کنار شکل صوري آيات بيان ميکند .
دريافت ارجاعات گوناگون از مفهوم واحد تأکيد کنندهي اين مفهوم است .حال اصل انطباق ذهني بر اين نکته تأکيد
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دارد که از يک جمله مجهول ميتوان برداشتهاي مختلفي داشت که يک برداشت طبيعيتر از بقيه ميباشد .گزارش
از صحنهي مشترک ميتوان با توجه به يکي از مولفهها ،گزارشهاي متفاوتي عرضه کرد( .ديويد لي(-74)) 223
78و ) 7و اين اصل حوزه مفهومي انسان را تقويت ميکند .دو زبانشناس بزرگ شناختي يعني «ليگاف» 7و
«جانسون»8اشاره دارد که به اين نتيجه رسيدهاند مفاهيم انتزاعي در حوزهي مفهومي انسان با بهرهگيري از مفاهيم
عيني ساخته ميشوند يعني زبان به ما نشان مي دهد که در ذهن خويش مفاهيم انتزاعي را براساس مفاهيم عيني
بيان و يا درک کنيم( .محمد راسخ مهند)3183:ص)3حال آنکه اين مفاهيم عيني که به کمک ديدن صورت
ميگيرند ،مي توانند به نسبت اشخاص متفاوت باشند«.رنه ولک» در کتاب نظريه ادبيات مي گويد :تصاوير ديداري از
شخصي به شخص ديگر و از دستهاي به دسته ديگر کامال متفاوت ميباشند .و ما در اصل انطباق ذهني در ساختار
مجهول اين برداشتهاي تصويري متفاوت را مشاهده ميکنيم.و در نهايت ميبينيم که ساختار مجهول فعل
"نُفخ"ميتواند نقش بارزتري در مفهوم سازي و تصويرگري ذهن انسان از يک صحنه به نسبت ساختار معلوم ارائه
دهد .اين اصل مفهوم سازي در واقع نوعي "تجسيم فني"ميباشد که از مهمترين شيوههاي تصوير افريني در قرآن
مي باشد که به وسيله آن از معنويات در قالب محسوسات و مجردات سخن ميگويد(.سيد قطب،343 ،ج،3ص)46به
نظر سيد قطب روش "تصوير و نمايش هنري""محسوس سازي و تجسيم"از روش هاي تعبير زيباتر ميباشد و براي
بيان اين برتري کافي است تا معاني در صورتهاي ذهني مجرد تصور شود سپس آنها را در صورت هاي تصويري
شخصيت پردازي کنيم که در روش اول ذهن و ادراک مخاطب ،اما در روش دوم حس و وجدان دخيل هستند(.سيد
قطب(بي تا) )7-6،
 .1- 4مفهو چشم انداز در صحنههای غيبي قرآنکریم
از ديدگاه زبانشناسان شناختي ،يکي از عوامل عمده در انطباق با رخدادهاي جهان خارج ،چشم انداز است .چشم
انداز در نحوهي مفهومسازي وپردازش شناختي فرد تأثير ميگذارد و بر ا ساس آن يک ساخت زباني توليد ميشود .به
طور کلي چشم انداز به جايگاه گوينده باز ميگردد که کدسازي زباني را با دريافت ديداري پيوند مي-
دهد(.گلفام()3182ص )3در مفهوم چشم انداز يک نکتهي أساسي وجود دارد وآن ،اين است که چه چيزي در يک
چشم انداز نقطهي ارجاع واقع مي شود؟ به مثالهاي زير توجه کنيم:
الف -شکارچي ،خرگوش را شکار کرد.
ب -خرگوش( ،توسط شکارچي) ،شکار شد .
نقطه ارجاع در جملهي (الف) ،شکارچي و در جملهي (ب) خرگوش است ،بحث چشم انداز را "ديويد لي" مطرح
کرده است و" تيلور" اين مفهوم را در قالب شکل زمينه عنوان نموده است .در واقع از ديد تيلور هنگامي که دو
جملهي معلوم ومجهول را مقايسه ميکنيم ،در مييابيم که در بين اين دو جمله ،ارتباط گشتاري وجود ندارد بلکه
براي ارتباط دادن بين اين جمالت ،در واقع قواي ذهني وشناختي ما بين شيء وزمينهي آن نوعي ارتباط ديداري
برقرار ميکند .به عبارت ديگر رابطه شکل وزمينه ،در اين ارتباط ديداري را در قالب الگوهاي زباني نيز منعکس مي-
کند(.گلفام()3182ص)3
به ديگر سخن رابطه شکل وزمينه در اين زمينه مفهوم سازي ودر قالب الگوهاي زباني دخيل است .تيلور در اين
زمينه ميگويد :قواي ديداري ما به شکل ساماندهي شده است که در يک زمينه برجستگيها زودتر دريافت ميشود.
گلفام3181 :ص(".) 63ديويدلي "به نقل از "النکاگر" در بحث چشم انداز به دو مفهوم اساسي اشاره دارد :وي براي
اشاره به نقطهي ارجاع از اصطالح ( )landmarkو براي عنصري که در ارتباط با نقطهي ارجاع در يک صحنه جايگاه
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خود را بدست ميآورد ،از اصطالح ( )trajectorاستفاده مي کند(.گلفام()3182ص )3متفاوت بودن نقطهي ارجاع در
انطباق ذهني وچشم انداز ،ما را به نحوه ي فعاليت ذهني وآفرينش مفهوم خاص وگزارش يک امر رهنمود ميسازد .
در ديدگاه زبانشناسي شناختي ،همانطور که قبال گفتهايم يکي از عوامل عمده در انطباق با رخدادهاي جهان خارج،
چشم انداز است .چشمانداز بر نحوهي مفهومسازي و پردازش شناختي فرد تأثير ميگذارد و بر اساس آن مابقي
ساخت زباني توليد ميشود.پس آنچه در مفهوم چشم انداز داراي اهميت ميباشد ،تصوير ذهني است که پس از
پردازش بر روي يک نقطه خاص واکنش وحساسيت خود را نشان ميدهد .حال در ترسيم واقعهي قيامت وايجاد
زلزلهي مهيب آن ،ما با مجموعهاي از امور مواجه ميشويم .که مي تواند تصورات ذهني ما را در درک اين صحنه
غيبي بسازد .يک نمونه از صحنههاي غيبي که داراي چشم انداز ميباشد ،آيهي زير ميباشد:
 « .2- 1- 4إذا زُلزلت األرض زلزالها وألرجت األرض أ قالها وقال اانسان ما لها یومئی تحدث البارها بأن
ربک أوحي لها یومئی یصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم» (الزلزله.)6-3،
زلزله ي وعده داده شده از اتفاقاتي است که ذهن مادي انسان ياراي درک اين صحنه غيبي را ندارد ،صحنهاي که
گويي يک نمايشگاه ميباشد که در آن هول وهراس به اوج خود ميرسد ,نمايشگاه روز حشر ،بسيار سريع ،ناگهاني
ومتحرک است ،سيماها کامل است وحرکتها تنظيم شده ،مردماني که از قبرها بيرون ريخته ميشوند درست مانند
ملخهايي که در هوا پراکنده شدهاند(.منظره ملخ ها براي مردم شناخته شده است وبا هدف مجسم کردن اين واقعه
بزرگ آمده است) .واين چشم اندازها ،همان صحنههايي است که بسيار نا آشنا وغريب است وهمه را محو کرده است :
(سيد قطب()313ص(.))88
همانطور که در سوره الزلزله مشاهده ميکنيم ،دو فعل( :زُلزلت و ليروا) ،تنها به صورت مجهول به کار رفتهاند تا
نشان دهند که اين انقالب و واقعه بزرگ به خاطر مشاهده اعمال و در واقع انعکاس اعمال ما بوده است .وإذا در آغاز
آيه جواب سوالي است که مي پرسد :متي الساعه؟! وپاسخ ميدهد« :اذا زُلزلت اارض زلزالها» ...يعني خداوند اين
واقعه بزرگ را بر حسب زمان تعيين نکردهاند بلکه بر اساس نشانهها ،آشکار ميشود(.احمد مصطفي
متولي 222:ص( .)) 31آنچه در اين سوره داراي اهميت ميباشد ،نوعي تصوير ديداري است وهمچنين موسيقي
سياق آيات ،نوعي تصوير شنيداري از صداي زلزله در ذهن ما ايجاد ميکند .زلزله روز قيامت از نظر علمي با عنوان
(لرزش بزرگ) بيان شده است واين از نظريههاي علمي است که کيهانشناسان در مورد آخر دنيا وجهان بيان نموده-
اند .از جمله آ ياتي که اشاره به درهم ريختن نظام فعلي جهان دارد ميتوان به آيههاي ذيل اشاره نمود:

)حج" :)3،یو ترونها تیهل کل مرضعۀ عمّا ارضعت و تضع کلّ ذات حملٍ حملها وتری الناس سکاری وما
هم بسکاری ولکنّ عیاب اهلل شدیدّ".

(المزمل" :)34،یو ترجف األرض والجبال وکانت الجبال کثيبًا مهيلًا".
(واقعه" :)4،اذا رجّت األرض رجّا".
(زلزال" :) -3 ،اذا زلزلت اارض زلزالها وألرجت األرض ا قالها".
"الکساندر فريدمن" ،فيزيکدان بزرگ روسي در مورد پايان دنيا ومتالشي شدن زمين ميگويد :سرانجام روزي نيروي
جاذبه ،انبساط زمين را متوقف ميکند وأجرام به سوي هم پرتاب ميشوند وهمه در يک نقطهي واحد گرد ميآيند
وآن حادثه حتمي لرزش بزرگ روي ميدهد(.محمد علي رضايي اصفهايي،3182:ص .) 3- 2همه آنچه گفته شد،
سخن از واقعهاي است که فراتر از ماديت بوده وذهن انسان به راحتي نميتواند آن را درک کند ،از اين روي سخن از
صحنهي غيبي به ميان آمده است .ما در سورهي مذکور با مجموعهاي از چشماندازها رو به رو هستيم که هر کدام در
نحوه وچگونگي تصويرسازي ما ،ميتوانند نقش مهمي را ايفا کنند .از جمله حرکت ،صدا ،انبوهي از انسانهاي

پراکنده ومتحير همچون ملخهايي پراکنده در هوا ،پرسش وپاسخ از اعمالي که فرستاده شده ،کوههايي که همچون
پشم در هوا تکه تکه شدهاند ،درختان واژگون و ...که در مبحثي تحت عنوان نما يا زمينه که با چشم انداز داراي
تعامل ميباشند ،قابل تحليل ميباشند .حال در دو ساختار معلوم ومجهول آيهي مذکور ميخوانيم:
معلو =خداوند زمين را به لرزه در ميآورد:
مجهول = آنگاهي که زمين به لرزه در آورده شود:

kh

kh

kh

← جمله معلو (نقطه توجه دهني) خداوند=kh
L

← جمله مجهول (نقطه توجه دهني ) زمين=z

Z

Z

(طرح واره برگرفته از،گلفام())82

در مفهوم چشمانداز صحنهي غيبي لرزش بزرگ روز قيامت ،يک نکتهي اساسي که وجود دارد اين است که چه
چيزي در اين چشمانداز در نقطهي ارجاع ومورد توجه قرار ميگيرد که بدون شک در ساختار معلوم ومجهول مي-
تواند متفاوت باشد .به طور کلي چشم انداز به جايگاه گوينده بر ميگردد که کدسازي زباني را با دريافت ديداري
پيوند ميزند .يکي از أصول جنبي زبانشناسي ،اين است که معناي زباني ،پويا وقابل انعطاف است .از آنجا که جهان
در حال تغيير است زبان را نيز نميتوان ثابت پنداشت .بنابراين ،تصوير به معناي هر نوع کاربرد زباني است که از
هنجار عادي فراتر رود وبا اعتالي خود در ذهن خواننده حرکتي إيجاد کند(:محمدرضا شفيعي
کدکني(،)3166ص( .)) 7وبدون شک اين حرکت مهمترين مسأله در نقش تصوير ميباشد که اين تصوير در ساختار
خود نياز به نوعي تخيل دارد( :بنياد پژوهشهاي قراني( )3188ص( .))22پس در نتيجه ،معناي پوياست که قابل
انعطاف ميباشد .در زبانشناسي شناختي ،اعتقاد بر اين است که نبايد فقط به تعريف انتزاعي از مفاهيم ومقوالت
بسنده کرد بلکه بايد مصاديقي که اين تعاريف شامل آنها ميشود را نيز ديد وشناخت تا دانش فرد به سطح قابل
قبولي برسد(:محمد راسخ مهند()3183ص( .))3از جمله اين مصاديق ،که در اصل چشمانداز داراي أهميت فراواني
است ،أصل "نما" ميباشد که به تحليل آن ميپردازيم .بر طبق مفهوم چشمانداز که به جايگاه گوينده اشاره دارد،
کدسازي که در اين آيه با توجه به دريافت ديداري صورت گرفته است ،نقطهي ارجاع ويا به تعبيري معنا ومفهوم
است که ذهن نسبت به دريافت آن واکنش نشان ميهد ،به نحوي که در جملهي معلوم ،مفهوم(خداوند) ،نقطه ارجاع
ذهني ما ميشود ودر ساختار مجهول ،مفهوم(زمين) را به عنوان نقطه ارجاع ذهني به ما نشان ميدهد .در واقع منشأ
اين ارجاعات "نما" و زمينه ،يک چشم انداز است .يکي از مواردي که زبانشناسي شناختي به بررسي آن پرداخته
است ،نحوهي مفهومسازي در حوزهي مکان است که اهميت اصل و زمينهي نما در يک چشمانداز و توجه ذهن به
يکي از ارکان صحنه را نشان ميدهد .اين اصل ،به توجه ذهن به عوامل دخيل در يک چشم انداز براي دريافت ارجاع
ذهني ،کمک ميکند .
به مثالهاي زير توجه کنيم:

-aدوچرخه کنار کليسا است .
-bکليسا کنار دوچرخه است.
اين دو جمله با اينکه هر دو مي توانند يک صحنه را نشان دهند اما مقبوليت يکساني ندارند وسخنگويان ،جمله دوم
را از حيث معنايي ،عجيب ميدانند .دليل اين امر را ميتوان در اصول گشتاري جستجو کرد .بر اساس يکي از اصول
ذهن ،در مواجهه با هر صحنهاي ،بخشي از آن را انتخاب ميکند .انتخاب زمينه ومفاد ومعنا ،داراي قواعدي است .به
عنوان مثال :بخشي که کوچکتر است (دوچرخه) به احتمال بيشتر به عنوان معنا انتخاب ميشود .وبخش بزرگتر به

عنوان زمينه(کليسا) .وتصور حالت عکس ،کمي عجيبتر است ودر عين حال معنا ،داراي برجستگي بيشتري است .
(.راسخ مهند()3183ص  )3ما در آيه ي مذکور به اهميت زمينه ونما که با دو ساختار معلوم ومجهول بيان شده
وادراکات متفاوت ذهني را در انتخاب نقطه ارجاع بر ما آشکار ساخته است ،پي بردهايم که در جمله مجهول ،مفهوم
زلزله ودر جمله معلوم ،مفهوم خداوند در درک اين تصوير غيبي به ذهن ما خطور کرده است .در واقع خيال تصويري
ما در اين دو ساختار با توجه به دو نماي متفاوت در يک صحنه يعني خداوند وزلزله اهميت اصل چشم انداز را در
درک صحنههاي گوناگون بر ما مينماياند .
 .1- 5مفهو طرح صحنه در صحنههای غيبي قرآن کریم
يکي از مفاهيمي که «النکاگر» در دستور شناختي خود عرضه کرده «طرح صحنه» است که در واقع ،طراحي و شرح
اساس يک رويداد يا صحنه محسوب ميشود(.گلفام()3182ص )32قوهي تصوير سازي ما در ترسيم يک صحنه،
اهميت بسياري دارد .در واقع مفهوم طرح صحنه بر ما مي نماياند که درک يک رويداد با کمک خيال پردازي تصويري
صورت ميگيرد .گويي يک نفر در خارج وقايع يک صحنه را براي ما طراحي و توضيح ميدهد وذهن ما با کمک
خيال ،آن وقايع را پردازش ميکند .عنصر تخيل ،ساختار خاصي از عبارت وترکيب آن با همديگر را ميطلبد وهمين
ترکيب تخيلي که از يک متن حاصل ميشود ،در اصطالح تصوير ناميده ميشود واين عنصر ،مشخصه زبان هنر وجدا
کنندهي آن از زبان علمي است( .محمد بستاني،3173:ص . )1
 « .1- 1- 5وما قدروا اهلل حق قدره إذا قال ما أنزل اهلل علي بشر من شي قل من أنزل الکتاب الیی جاءَ به
موسي نوراً وهدًی للناس تجعلونه قراطيس تبدوها وتخفون کثيرًا وعُلمتم مالم تعلموا أنتم وا آباوکم قل
اهلل م ذرهم في لوضهم یلعبون»(أنعام)33 ،
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فعل "علم" دربردارندهي صحنهي غيبي از علم خداوند ميباشد که از درک بشر خارج ميباشد :علمي که ياراي
همسري با آن را ندارد .اين فعل در قرآن کريم به جز در چهار موضع ،به صورت معلوم به کار رفته است تا اينکه
حقيقت فاعل در عين آشکاري و فراواني ،اهتمام به آن نمايان شود.
علمي که تنها نزدخداوند است آنجايي که خداوند خطاب به قوم يهود ميفرمايند :اين علم ومطالبي را به شما و
پدرانتان آموختهايم که هيچ کدام از آن باخبر نبوده ايد.
سوره نحل -آيه ي  " :76إن هیا القرآن یقص علي بني اسرائيل اکثر الیی هم فيه یختلفون" ( احمد خلف
اهلل الکرماني 3388:ص).)133
و در سوره نمل آيه " :36و ورث سليمان داوود وقال یا أیها الناس عُلّمنا منطق الطير وأوتينا من کل شيء ان
هیا لهو الفضل المبين".
در آيه فوق سخن از علمي به ميان ميآ يد که نتها خداوند از ميان بندگانش به موسي عطا ميکند .علمي که نزد او
وپيامبرش بود تا جايي که جن وانس وپرنده را مسخر خود کرده است( :د.عبد العظيم المطعني(. ) 26/ ( )3333
واين علمي است که(واهلل ما علم عدو اهلل) ...ولي موسي بدان إحاطه يافته است .آيه در جواب مرد يهودي به نام مالک
بن الصيف نازل شده است که معتقد بود کتابي از جانب خداوند از آ سمان نازل نشده است وهمچنين آيه مذکور در
 آنان خداوند را درست نشناخته اند که گفتند خدا هيچ چيز بر هيچ انسانی نفرستاده است بگو چه کسی کتابی را که موسی آورد نازل کرد؟! کتابی که برای مردم نورهدايت بود (اما شما) آن را به صورت پراکنده قرار میدهيد وقسمتی را آشکار و قسمت زيادی را پنهان می کنيد و مطالبی به شما تعليم داده شده که نه شما و نه
پدرانتان از آن باخبر نبوديد بگو خدا آنان را در گفت وگوی لجاجت

آميزشان رها کن تا بازی کنند .

برابر آن هايي نازل شده است که به رسالت نبي وعلم ايشان معتقد نبودند .خداوند به حضرت رسول(ص) ،ميفرمايند:
( من الذي أنزل توراه علي الموسي ضياء وبياناً للحق من الباطل) .خداوند ميفرمايند در آشکار کردن آن بر همه
حکمتي وجود داشت ولي برخي علم خفيه وغيبي ميباشند که در نزد خودم ميباشند وتنها آن علم را به اشخاص
خاص مي بخشم( .دکتر وهيه الرجيلي(،)3337ص .)342واين علمي است که خداوند به آناني که امين خود ميباشند
تنها عطا فرمودند واين خود امتنان خداوند مي باشد بر آناني که علم غيبي خود را به آنان بخشيد وهر کسي را ياراي
درک آن نميباشد( :عبد العظيم ابراهيم المطغني) 226:ص( .)1 7حال در تصور اين علم غيبي با استفاده از مفهوم
طرح صحنه ميتوان گفت مفهوم طرح صحنه ،فرآيندي است که در واقع متن را تبديل به صحنهاي ميکند که آن را
بدون کم وکاست در ذهن متصور مي کند ،قوهي شنيداري ما بر روي نقطهاي که تغيير حالت بر روي آن صورت
ميگيرد ،متمرکر ميشود وآن را پردازش وبازيابي ميکند .در آيهي ذکر شده (تعليم دادن) نقطهي تحولي است در
نتيجهي انتقال نيرو وشرکت عامل خداوند که در يک حرکت زماني ميباشند واين تغيير حالت که در نتيجهي تعامل
چند پديده ميباشد در فعل مجهول روي ميدهد .در طرح واره اين علم غيبي مي بينيم :
-aمطالبي به شما تعليم داده شده← مجهول
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kh

kh

-bخداوند مطالبي را به آنان(قوم بني اسرائيل) تعليم داد ← معلوم
خداوند= kh
مطالب(علم)= E-M
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(طرح واره برگرفته از،گلفام())82
در طرح صحنه ،گويا ذهن انسان يک متن را به صورت نقاشي شده تصور مي کند وگوينده خارجي است که کار اين
تصويرگري وتغييرات ايجاد شده را بيان ميکند .به تعبيري ديگر در طرح صحنه ،تغيير حالت ايجاد شده را ميتوان
به وسيلهي شنيدن وتصور ذهن دريافت نمود .در طرح صحنهي آيهي فوق ،تعليم دادن نقطهاي است که مورد توجه
ذهن ميباشد .واين نقطه تحول را در ساختار مجهول مي توانيم مشاهده نماييم چرا که فعل شدن خود معناي تغيير
وتحول را دارا ميباشد ودر اين آيه ،خداوند ،عامل أصلي اين نقطه تحول بوده است.
"طرح واره" آيه فوق را ميتوان به صورت خالصه شدهي زير نشان داد که گويا گويندهي جمله شاهدي است که به
عنوان فردي خارج از اين صحنه به شرح رويدادي ميپردازد وتعليم دادن که همان نقطهي شدن وتحول ميباشد ،با
انتقال نيرويي که از خداوند به سمت آ ن نقطه تحول روانه شده است امر تغيير وشدن صورت گرفته است که آن را به
) نشان مي دهيم و عالمت پيکان دو خطي ( )نشان دهنده انتقال نيرو از جانب
کمک پيکان مواج (
خداوند ميباشد( :سعيد،3337ص.)112
"طرح وارهها" تحت تاثير تجربهي فيزيکي ،حرکت ،إعمال نيرو ،درهم شکستن موانع ،عمل وعکس العمل ،خاصيت
ظرف ومظروف پديده ها ،چرخش ،ارتباط ،دوري ونزديکي ،جهت و جزء آن شکل مي گيرد" .طرح وارهها" ،الگوهاي
اداراکي و پيش مفهومي اند که در مراحل بعدي ،امکان آن ها را به حوزهي انتزاعي ومجرد ،تعميم ميدهد .تجربهي
فيزيکي ما از حرکت در مسير به ايجاد طرح وارهي حرکتي ميانجامد .اين ساختار ذهني وپيشمفهومي را انسان مي-
سازد تا بتواند مفاهيم بسيار مجّرد وذهني را نيز در قالب طرح وارهي حرکتي بيان کند .مثال در اين جمله که« :مريم

در موفقيت فراز ونشيبهاي فراواني را تجربه کرده است» ،براي موفقيت ،مسيري در نظر گرفته شده است ،به همين
دليل تجربه وحرکت در مسير موفقيت قابل درک ميباشند( .نگاهي به معناشناسي شناختي -مجلهي . )linquistics
ساختار زبان انعکاس مستقيم شناخت ما از وقايع اطرافمان ميباشد .بدين معنا که هر تعبير زبان ،با مفهومسازي
موقعيت خاص همراه است .وزبان ،محور مستقيم موقعيتهاي خارجي را نشان نميدهد بلکه ذهن از اين موقعيتها،
مفهومسازي ويژهاي دارد وزبان آن مفهومسازي را نشان ميدهد .اينجاست که به اهميت قوهي تصويرسازي به تناسب
ساختارهاي مختلف معلوم ومجهول پي مي بريم وساختار زبان به طور غيرمستقيم وبه واسطهي مفهومسازي گوينده،
جهان خارج با موقعيتهاي خارجي را نشان ميدهد وبه عبارت ديگر ،زبان ،بيواسطه ،جهان درون گوينده وحوادثي
که در آن رخ داده يا رخ ميدهد ،وموقعيتهاي بيروني را منعکس ميکند( :زبان شناسي و اعجاز شناختي قرآن
کريم -مجله .) Linquistiasc
در نشان دادن صحنهي قيامت يا به تعبيري ،تداعيکردن اين مفهوم تعليم دادن خداوند ،ذهن به نقطهاي توجه مي-
کند که در آن تغيير حالت صورت ميگيرد که مي توان همين نقطه را در ضبط صحنه که از مفاهيم ديگر زبان-
شناسي شناختي است ،تحت عنوان نتيجه پاياني بيان نمود .اين تغيير بر روي جمله مجهول صورت ميگيرد واين
تغيير حالت همان کلمهي "تعليم دادن" مي باشد که اين تحول بر روي علم با توجه به انتقال نيرويي که از سوي
خداوند صورت ميگيرد ،إيجاد ميشود.
.1- 6مفهو ضبط صحنه در صحنههای غيبي قرآنکریم
ضبط صحنه يکي ديگر از مفاهيم زبانشناسي شناختي است که گوينده از طريق آن ميتواند صحنهاي را توصيف
کند .در اين باره ميتوان به دو نوع ضبط (ضبط متوالي -ضبط مختصر) اشاره کرد وبين آنها ،تمايز قائل شد .در
ضبط متوالي ،گوينده به شرح توالي وقوع آن رويداد وصحنه ميپردازد ولي در ضبط مختصر ،همان رويداد فقط با
توجه به نتيجه ونقطهي پاياني که همان تحول وشدن مي باشد ،در نظر گرفته ميشود(.گلفام()3182ص)31
مي توان گفت گويندگان زبان در مواجهه با هر رويدادي قادر هستند نقطهي شروع ،نقطهي پايان وقايع جزئي را در
يک رويداد شناسايي کنند ،صحنهاي را در نظر بگيريد که در آن فردي با کليدي ،دري را باز ميکند ،در اين مثال
شرح صحنه بر حسب نوع انتخابهاي گوينده ،ميتواند صورتهاي متفاوتي بيابد ،بر همين اساس ،جمالت زير
همگي رويداد فوق را مينمايانند :

-aمريم ،با کليد ،قفل را بازکرد .
 -bکليد ،قفل را باز کرد.

 -cقفل ،باز شد .
بنابراين تحت تاثير چگونگي انتخاب گوينده ازعناصر صحنه ،يک ساخت ذهني ميتواند به صورتهاي متفاوتي بيان
شود ،ضبط صحنه که زمينهي تعابيرديگري را پديد ميآورد نيز ميتواند بهصورت ضبط مختصر وضبط متوالي
صورت گيرد .هريک از اين موارد ،ميزان قوه گوينده را به جزئيات يک رويداد مينماياند .درمثالهاي فوق جملهي
( )aنسبت به جملهي ( ،)bضبط مفصل يا ضبط متوالي به شمار ميرود وتعداد تعابير جملهي ( )aبه مراتب بيش از
تعداد تعابير جملهي ( )cميباشد .
"فوکونيه" ،انديشهي فضاهاي ذهني را به تبع جهانهاي ممکن معرفي شده از سوي "اليب نيتس" مطرح کرد.
فضاهاي ذهني الگوهاي شناختي هستند که براي معرفي يک رويداد به کار گرفته ميشود ،شناسايي از فضاهاي
ال وقتي ميگوييم چقدر الغر شدهاي!!
ذهني معموالً در مقايسه با فضاي موجود در جهان واقعي ،روي ميدهد :مث ً
ذهني که مخاطب را در آن در نظر گرفتهايم با يک فضاي ذهني پيشين مورد مقايسه قرار گرفته است .اهميت اين

امر ،در آن است که بخش قابل توجهي از شناخت ما در مورد محيط از رهگذر مقايسه بين فضاهاي ذهني محقق
ميشود( .نگاهي به معناشناسي شناختي -مجله .)Linquistics
« .1- 1- 6و ما قدرو اهلل حق قدره إذا قال ما أنزل اهلل علي بشر من شيء قل مَن أنزل الکتاب الیی جاء به
موسي نوراً و هدی للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون کثيراً وعُلّمتم ما لم تعلموا أنتم وا آباؤکم قل
اهلل م ذرهم في لوضهم یلعبون» (أنعام)33:
- aمطالبي به شما تعليم داده شده← مجهول

تعليم داده شدن← ضبط مختصر

-bخداوند مطالبي را به آنان(قوم بني اسرائيل) تعليم داد ← معلو

مطالب (علم)توسط خداوند تعليم داده شد ←.ضبط متوالي

kh

kh

kh

علم=E

خداوند=kh

ضبط مختصر= علم = نقطه توجه

E-T
kh

E
kh

E
kh

ضبط متوالي= خداوند =نقطه
E-T

E

E
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همانطور که ميبينيم دو ضبط متوالي ومختصر فوق نتايج چگونگي انتخاب هاي ذهني در مفهومسازي و تصويرگري
يک صحنه ميباشد .توجه ذهن به جزئيات يک صحنه مي تواند تصويرهاي مختلفي را خلق کند به نحوي که گويا
ذهن انسان در حال پردازش چند صحنه مختلف است که در ساختار فعل مجهول اين امر به خوبي نمود دارد.

 .1- 7نتيجه گيری:
.1-1-7

دو ساختار معلوم و مجهول بر ما مي نمايانند که زبان قرآن مجيد تنها زبان حقايق ظاهري نيست
و در وراي الفاظ واقعيت هاي بيشماري نهفته است حال آنکه مقوله فعل مجهول با کمک گرفتن از
ابزار زبان شناسي ميتواند در تصورسازي و مفهوم سازي امور نامحسوس و صحنههاي غيبي قرآن
مجيد نقش قابل توجهي داشته باشد و با ملموس کردن اين گونه صحنهها مخاطب زا به درک
واالتري برساند.

.2-1-7

برداشتهاي ظاهري از آيات قرآن مجيد نميتوانند زمينهي تحقق عيني معارف قرآن را فراهم
سازند چنانکه حضرت علي(عليه السالم) مي فرمايند « :إن علم القرآن ليس یعلم ما هو إا من
ذاق طعمه ،فعلم بالعلم جمله و بصر به عماه و سمع به صممه ،و ادرک به ما قد فات،
وحببي به بعد إذ مات فاطلبوا ذلک من عند اهله».

.3-1-7

پژوهش حاضر بر ما مينماياند که قواي تصوير سازيهاي ذهن ما ،در پردازش صحنههاي غيبي
وپنهاني قرآن ،مي تواند با به فعليت رساندن قواي ديداري با ابزار "نما" و "زمينه" وأصل مهم
"چشم انداز" ،به دريافتهاي بي بديلي دست يابد .

.4-1-7

اصل انطباق ذهني توانايي ذهن را در پردازش وتحليل اطالعات دريافتي از آيات تصويري فوق،
به روشهاي گوناگون بر ما آشکار ميکند وبر ما مينماياند که ذهن ما در برخورد با آيات فوق،
توانايي ارائه گزارشهاي گوناگوني دارد که يکي از اين دريافتها ،مي تواند در اولويت برتري قرار
گيرد.

.5-1-7

اصل ضبط صحنه به دو صورت "ضبط مختصر ومتوالي" به توانايي قواي توصيفي ذهن در برخورد
با توصيف صحنههاي غيبي وپنهاني قرآن إشاره دارد .ذهن ما در توصيف متوالي خود به شرح
وقوع گام بهگام اشاره دارد ودر توصيف مختصر ،دريافتهاي ذهني خود را بر اساس نتيجه پاياني
وقوع يک رخداد به دست ميآورد.

.6-1-7

ديدگاه شناختي در تحليل ساخت مجهول بر ما مينماياند که آنچه در ساختار زبان از يک صحنه
گزارش ميشود ،در جمله معلوم به أهميت فاعل به عنوان موضوع اساسي متن ،إشاره دارد در
حالي که در جملهي مجهول ،اين تمرکز وموضوعيت به مفعول داده ميشود.

.7-1-7

قوهي تصويري وصوري ذهن بشر در توصيف وترسيم يک صحنهي نامحسوس با استفاده از مفاهيم
چشم انداز ونما ،درک اينگونه صحنهها را تا حدي ممکن ميسازد .واين همان اهميت خيال
تصويري ذهن بشري ميباشد که گاه ميتواند فراتر از اکنون سير کند.

.8-1-7

فعل مجهول قابليت تبديل شدن به يک فرآ يند را دارد به اين صورت که با استفاده از ساختار فعل
مضارع ،در فعل مجهول محدوديت زماني از بين رفته وتبديل به يک فرآيند مستمر ميشود.
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