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Abstract
One of the factors that play a prominent role in creating the beauties of the
Holy Quran and discovering its delicacies and hidden layers is the issue of
cohesion and coherence. The theory of cohesion and coherence of the text
was first introduced by Holliday and Hassan. In their view, cohesion is one
of the super-structural features of the text, which is created through
grammatical, lexical, and conjunctive devices. However, continuity is a
profound structural feature and is perceived by considering out-of-text
situations, such as social, cultural and background knowledge. Employing a
descriptive-analytic method, this study aims at examining the artistic and
aesthetic function of coherence and continuity in some of the verses of
Surahs of Juz (component) 30 of the Holy Quran, which have dealt more
with the issue of resurrection, based on the theory of Halliday and Hassan.
The findings of the study indicate that device of cohesion and its
components due to the presence in text outline, have played a more
prominent role in revealing the beauties and mysteries of the chosen verses.
Also, among the devices of coherence examined in verses, lateral
referencing and Ellipsis and verbal repetition by making the resurrection
event big and incomprehensible; Repeating the combined structure by
moving parts of the resurrection images and creating the atmosphere of fear;
the contrast and mutuality and correlation with the drawing of spaces
compatible with Paradise and Hell have played a major role in explaining
the concepts related to the resurrection.
Keywords: Cohesion and Coherence, CohesionTheory of Halliday and
Hassan, Juz 30 of the Holy Quran, Resurrection verses
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چکيده
ازجمله عواملی که در آفرینش زیباییهای قرآن کریم و کشف ظرافت ها و الیههای پنهان آن نقش
برجسته ای دارد ،مسئلۀ انسجام و پیوستگی آن است .هالیدی و حسن نخستین بار نظریۀ انسجام و
پیوستگی متن را مطرح کردند .از دید آنان انسجام ،یکی از ویژگیهای روساختی متن است کهه بها
عناصر دستوری ،واژگانی و پیوندی ایجاد میشود؛ اما پیوستگی ،ویژگهیای ژرفسهاختی اسهت و
باتوجه به موقعیت های بیرون از متن همانند شرایط اجتماعی ،فرهنگی و دانهش پهیشزمینهه درک
میشود .در این پژوهش کوشش شده است تا با روش توصیفیتحلیلی کارکرد هنری و زیباشناختی
انسجام و پیوستگی در برخی آیات سورههای جزء سیام قرآن با تکیه بر نظریهۀ هالیهدی و حسهن
بررسی شود؛ آیاتی که بیشتر به مسئلۀ قیامت و معاد پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان میدهند عنصر
انسجام و مؤلّفههای آن بهدلیل حضور در برونۀ متن ،نقش برجستهتری در آشکارکردن زیباییهها و
اسرار آیات منتخب داشته است .همچنین از بین عناصر انسجامی بررسیشده در آیات ،ارجاع پسینی و
حذف و تکرار لفظی با بزرگ جلوه دادن و درک نشدن واقعهۀ قیامهت ،تکهرار سهاختار ترکیبهی بها
حرکت بخشی به تصاویر قیامت و ایجاد فضای ترس و وحشت ،تضاد و تقابل و تناسب بها ترسهیم
فضاهای هماهنگ با بهشت و دوزخ نقش عمدهای در تبیین مفاهیم مرتبط با قیامت داشته است.
واژههای كليدی
زیباییشناسی ،انسجام و پیوستگی ،قرآن کریم ،جزء سیام ،آیات قیامت.
 1این مقاله از رسالۀ دکتری با عنوان سبکشناسی تکوینی الیۀ نحوی در جزء سیام قرآن مجید استخراج شده است.

*نویسنده مسئول
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بيان مسئله
آیات قرآن کریم همواره از زیباترین و شهیواترین
کلمات برخوردار بوده اند؛ بهگونهایکه در کالم عهر

پیوستگی معنایی مایکل هالیدی و رقیه حسن واکاوی
شود.
انسجام و پیوستگی معنایی ،دو عنصهر از عناصهر

و هیچ کالم دیگری همتایی نخواهند داشت .الفاظ آن

متن وارگی است که با متن در ارتباط بهوده و متهأثر از

ازنظر کیفیت کلمهات ،زیبهاتر از ههر نظهم و نوهری و

آرای مایکههل هالیههدی و رقیههه حسههن اسههت (امیههری

ازنظر مفاهیم وحیانیِ دقیه و عمیه  ،شهیواتر از ههر

خراسانی و علینژاد ،1394 ،ص .)8هالیهدی و حسهن

سههخن و کههالم دیگههری اسههت؛ ازایههنرو کشههف

انسجام را مفهوم معنایی میدانند که به روابط موجهود

زیباییهای نهفته در آنها همواره ذههن اندیشهمندان را

در متن ،اشاره و آن را یون متن مشهخ

مهیکنهد و

به خود مشغول داشهته و ههرکد درحهد تهوان خهود

هنگامی برقرار میشود که تعبیهر در مهتن وابسهته بهه

جنبههایی از زیباییشناسی قرآن را بررسی کرده است.

عنصر د یگر باشد؛ یعنی یک عنصر ،عنصر دیگهری را

زیباییشناسی قرآن جنبههای زیبهایی قهرآن و عوامهل

پیش فرض خهود قهرار دههد و بهدون مراجعهه بهه آن

آفرینندۀ آنها را شناسایی و کشف مهیکنهد کهه سهبب

فهمیده نشود» (ر .ک Halliday and Hassan, 1976,

جهذ

مخاببههان و ایجههاد انفعهاالت درونههی در آنههها

میشهود  .برخهی فصهاحت و بال هت قهرآن ،زیبهایی

.)p.4
آنهها در سهال ( )1976در کتها

Cohesion in

واژهههها و کلمههات و نظههم موجههود در آن را ازجملههه

 Englishنظریۀ انسجام را مطهرح و عناصهر آن را بهه

عوامل زیباییآفرین برشهمردهانهد .عهدهای دیگهر نیهز

سه دستۀ دستوری ،واژگانی و پیوندی تقسیم کردند و

«توجه به ساختار جملههای قرآنی و نظام بههکاررفتهه

در زبان گفتاری و نوشهتاری انگلیسهی بهه کاربسهتند.

در آن ،توجه و عنایت به ظرایف و لطایف موجود در

سپد رقیه حسن در سال ( )1984و هالیدی و حسهن

جمله ازقبیل علل تقدیم و تأخر اجزای جمله ،ذکهر و

در سال ( )1985ایهن نظریهه را بسهط دادنهد و مقولهۀ

حذف آنها و ...را دریچهای برای کشهف زیبهاییههای

هماهنگی انسجامی و پیوستگی را هم بر آن افزودنهد.

موجههود در قههرآن مههیداننههد» (میرحههاجی،1390 ،

انسجام « 1مشخصه ای ظاهری و صوری از مهتن اسهت

ص .)172دراین میان برخهی نیهز رویکردههای جدیهد

کهه بهها عناصهر صههریی زبههانی و متنهی ماننههد عناصههر

زبان شناسی را مبنای مطالعات زیباشناختی قهرآن قهرار

واژگههانی ،حههروف ربههط و فراینههدهای دسههتوری

داده و بههه دسههتاوردهای ارزنههدهای دسههت یافتهههانههد.

نشانه گذاری میشهود» (گلشهایی ،1392 ،ص)33؛ امها

باتوجه به اینکه تأثیر روانی و فکری که آیات قرآن بر

«پیوستگی  2یها ارتبهاط مطالهب ،تعبیهر و تفسهیر مهتن

دل و جان انسان میگذارد ،پهیش از هرییهز ناشهی از

باتوجه بهه موقعیهتههای بیهرون از مهتن یها شهرایط

زیبایی ،انسجام و پیوستگی آیات است ،در این مقالهه

اجتماعی آن و نیز تجربیات و پیشذهنیتههای مها در

تهالش شهده اسههت تها زیبهاییشناسهی برخهی آیههات

درک و فهههم مههتن اسههت» (تههاکی ،1378 ،ص.)130

سوره های جزء سیام قرآن برمبنای نظریهۀ انسهجام و
Cohesion
Coherence
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باتوجه به موضوع اصلی سورههای منتخهب،

کم یا زیاد باشد؛ ولی یک گفتهار زمهانی مهتن نامیهده

کارکرد هنری کدام عنصر انسجامی مفاهیم مهرتبط بها

میشود که هم انسجام صُوری و هم پیوستگی معنایی

قیامت و معاد را با زیبایی و تأثیر بیشهتر بهه خواننهده

داشته باشد» (لطفیپور ساعدی ،1371 ،ص.)30

منتقل میکند و یرا؟

شایان ذکر است دانشهمندان مسهلمان در میهراث

شایان ذکر است در مقالۀ حاضر با این پیشفرض

ادبیِ عربیاسالمی ،مسئلۀ انسجام در قرآن را از قرنها

کههه سههورههههای مههدّ نظههر از انسههجام و پیوسههتگی

پیش با عناوینی یون «نظم» مطرح کردنهد .عبهدالقاهر

برخوردارند ،زیباشناختی دو مقولۀ انسجام و پیوستگی

جرجههانی ازجملههه کسههانی اسههت کههه در کتهها

در آنها بررسی میشود.

دالئل اإلعجاز خود در ذیل بحث «الفرق بهین حهروف
منظومۀ وکلهم منظومهۀ» مطلبهی را بیهان مهیکنهد کهه

پيشينۀ پژوهش

حساسیت او را نسبت به پدیدۀ انسجام نشان میدههد.

برمبنای الگهوی انسهجام و پیوسهتگی هالیهدی و

او میگوید« :مقصهود از نظهم کلمهات آن نیسهت کهه

حسن ،پژوهشهای قرآنهی متعهددی صهورت گرفتهه

الفاظ در گفتار دنبال هم قرار گیرند؛ بلکه مقصود این

است که در نوعِ خود پژوهشهای مهم و جدیدی در

است که الفاظ در داللت به یکدیگر وابسهتگی داشهته

عرصۀ مطالعات قرآنی به شمار میروند؛ اما کمتهر بهه

باشد و معانی کلمات به صورتی که عقل حکم میکند،

بررسی کارکرد هنری و زیباییشناختی مولّفۀ انسهجام

به یکدیگر مربوط شهود» (جرجهانی ،بهیتها ،ص-49

و پیوستگی نظر داشتهاند و بیشتر تالششان برشهمردن

.)48

عناصر انسجام براساس شیوههای آماری متمرکز بهوده
به هرروی ،انسجام و پیوستگی دو مبحث مهم در

است تا از این رهگذر بر انسجام قرآن صحه بگذارند.

پژوهشهای زبانشناختی و تحلیلهی متهون اسهت کهه

ازجملۀ این پژوهشها به مقاالت ذیل اشاره میشهود:

باید بیشتر مدّ نظر و اهتمام قرار گیرد .در این پژوهش

«عناصر انسجام متنی در سورۀ نوح» از یوند ولیئی و

با روش توصیفیتحلیلی ،زیباییشناسی قرآن کریم در

همکاران (« ،)1395بررسهی عناصهر انسهجام مهتن در

آیاتی از هشت سهورۀ نبهأ ،نازعهات ،تکهویر ،انفطهار،

داسههتان حضههرت موسههی بهها رویکههرد زبههانشناس هی

مطفّفین ،اشیۀ ،زلزلۀ و قارعهۀ  -کهه از جهزء سهیام

نقش گرا» از شهرام دلشهاد و مههدی مسهبوق (،)1395

شده است و بیشتر دربارۀ مفاهیم قیامت

«تحلیل عناصر نقشمند در انسجام بخشهی بهه سهاختار

و معادند  -برمبنهای دو عنصهر انسهجام و پیوسهتگی

آوایی متن قرآنی ،بررسهی مهوردی سهورهههای قمهر،

بررسی میشود ،درضمن به دو سؤال زیهر نیهز پاسه

رحمن و واقعهه» از احمهد پاشها زانهوس و همکهاران

داده میشود:

(« ،)1394بررسی انسجام و پیوستگی در سورۀ صهف

قرآن انتخا

•

نقههش دو عنصههر انسههجام و پیوسههتگی در

با رویکرد زبان شناسی نقشگهرا» از بهاهره ایشهانی و

آفهرینش زیبههاییهههای موجهود در آیههات سههورههههای

معصههومه نعمتههی قزوینههی (« ،)1392پیوسههتگی متنههی

منتخب یگونه بوده است؟

سوره های قرآن کهریم» از سهیدمهدی لطفهی ()1389؛
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البته دلشهاد و مسهبوق عهالوه بهر برشهمردن عناصهر

ارجاعی  2نامیده میشوند ،مبهم بهوده اسهت و معنهای

انسجامی داستان حضرت موسی (ع) در نمونههایی به

آنها تنها با کشف مرجعشان مشخ

میشود .در زبان

ظرافتهای هنری این عناصر نیز اشاره کردهاند .ینین

عربی ضمایر ،اسمههای اشهاره و موصهول از عناصهر

خألیی در منظومۀ پژوهشهای قرآنی ،نویسندگان این

ارجاعی به شمار میروند و سبب ایجاد انسهجام بهین

مقاله را به نوشتن این تحقی و تمرکز بر جنبۀ کارکرد

عبارات میشوند .ارجاع بهه بهرونمتنهی (مهوقعیتی) و

هنری و زیباشناختی دو عنصهر انسهجام و پیوسهتگی

درون متنی تقسیم میشود .در ارجاع برونمتنی ،مرجع

تر یب کرد.

در خارج از متن حضور دارد و از آنجا که مهتن را بهه
سههیاق مههوقعیتی پیونههد م هیدهههد ،در آفههرینش مههتن

 .1تبيين كاركرد هنری و زیباشناختی عنصر انسجام

مشارکت دارد؛ اما مسهتقیما در انسهجام آن مشهارکت

در آیاتی از سورههای جزء سیام

ندارد؛ درحالیکه ارجاع درونمتنهی ،نقهش سهازندهای

در این بخش از مقاله برمبنای الگهوی انسهجام و

در انسجام متن دارد و ازهمینرو هالیدی و حسهن آن

پیوستگی هالیدی و حسن ( ،)1976کهارکرد هنهری و

را معیار دانستند و اهمیت بسزایی نسبت بهدان قائلنهد

زیباشههناختی عوامههل انسههجام متنههی یعنههی عوامههل

(رک :خطابی ،1991 ،ص.)17

دسههتوری ،واژگههانی و پیونههدی و زیرمجموعههههههای

ارجاع بدیهیترین و شایعترین عنصر انسهجام در

هرکدام از قبیهل ارجهاع ،جهایگزینی ،حهذف ،تکهرار،

متن قرآنی است و شاید همین کوهرت شهیوع آن نیهز

باهم آ یی ،ترادف ،تضاد ،شمول معنایی ،ارتباط اضافی،

سبب شود که در بسیاری از مواقع از کارکرد بال ی و

ارتباط تقابلی و ...با تکیه بر آیهاتی منتخهب از هشهت

هنری آن افل شویم؛ اما خداوند متعال که هیچ کاری

سوره نبأ ،نازعات ،تکویر ،انفطار و ...تبیین میشود.

بدون حکمت از او صادر نمیشود ،هرگهز در کتها
خود از این ظرافتکاریها افل نبهوده اسهت و تنهها
انسانهای دقی بین به این اسرار پی میبرند .در ادامهه

 .1 - 1انسجام دستوری
نخستین نهوع انسهجام ازنظهر هالیهدی و حسهن،

برای نشان دادن ظرافتهای مؤلّفۀ ارجاع به آیاتی یند

انسجام دستوری متن  1است که به عملکرد سازهههای

از سورههای مدّ نظر استشهاد مهیشهود .ازجملهۀ ایهن

دستوری زبان مربهوط مهیشهود و نمونههههایی نظیهر

آیات ،آیات نخستین سهورۀ نبهأ اسهت کهه از ارجهاع

ارجاع ،جایگزینی و حذف را در برمیگیرد.

برونمتنی در آن استفاده شده اسهت( :عَهم یَتسسَهاءلون.
عَنِ النّبأِ السعظِیم .الَّذی هﹾُم فِیهِ مُختسلِفُونس .کسلَّا سَیَعلسمُونس)
( ،)1-4در ایههن آیههات ،ضههمایر و نشههانۀ جمههع (در

 .1- 1 - 1ارجاع
ازنظر هالیدی و حسن تفسیر برخی از عناصر ،بهه

مُختسلِفُونس) عناصر ارجاعی است که در عین پیونددادن

عنصری دیگر بستگی دارد .ایهن عناصهر کهه عناصهر

این یند آیه ،مرجعشهان در بیهرون از مهتن اسهت .در
توجیه این ارجاع برونمتنی که مرجهع آن بهه گهواهی

Grammatical Cohesion

1

Reference
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سیاق سوره دسته ای از کفار و مشرکان مکه بودند کهه

اسههت؛ ماننههد آیههات  20- 25نازعههات( :فس هأسراهُ ایسیَههۀس

نبوت و معاد را انکار میکردند (رک :بباببایی ،بیتها،

الکُبرسی .فسکسذَّ َ وَعَصَی .ثُم یسدبَرس یَسعَی .فسحَشسرس فسنسهادَی.

ج ،20ص ،)257یندین دلیل بیان مهیشهود ،ازجملهه

فسقسههالس یسنسهها رَبُکُ همُ ایسعلسههی .فسأخسهذسهُ اللّ ههُ نسکسههالس ایسخِههرۀِ

اینکه هدف خوارداشت و اهانت به آنان بوده است و

وَایُولسی) .در این آیات نُه مرتبه از ضمیر مفهرد مهذکر

خداوند متعال خواسته تا سهاحت مقهدس قهرآن را از

ایههب اسههتفاده شههده اسههت کههه همگههی بههه فرعههون

زشتی و ننگ نهام آنهان مصهون بهدارد (رک :آلوسهی،

برمیگردد و در آیۀ هفدهم بدان اشاره شده اسهت .در

بیتا ،ج ،30ص .)2دلیهل دوم محهدودنکردن زمهان و

توجیه کارکرد هنری ارجاع بهه ماقبهل در ایهن آیهات

مکان به عصر پیامبر (ص) بوده است و مرجع ضهمیر

شش گانه گفته میشود که خداوند متعال در این آیات

همۀ کسانیاند که در همۀ زمانها و مکهانهها معهاد را

یندین صحنه از داسهتان فرعهون مصهر بها حضهرت

انکار کردهاند؛ ازاینرو مسئلۀ تازه ای نبهوده اسهت تها

موسی (ع) که عبارت اند از :نشان دادن معجهزۀ بهزرگ

تنها ویژۀ کفار مکهه باشهد .دلیهل آخهر اینکهه هرض

(عصای) موسهی (ع) بهه فرعهون ،تکهذیب موسهی و

اصلی آیه بیان ماهیت سؤالکنندگان نبوده؛ بلکهه بیهان

نافرمانی او ،توبئهیینی علیه موسی ،اعزام مأموران به

ماهیت سؤالشده یعنی روز قیامت و بزرگ جلوهدادن

شهرهای مختلف و احضهار سهاحران ،اعهالم خهدایی

آن بوده است .آنچه دلیل اخیر را ثابت میکند ،کاربرد

خود و در پایان گرفتارشدن به عذا

دردنهاک دنیها و

لفظ «عم ،بهجای عباراتی همچون« :عمّا» یها «عهن ییّ

آخههرت را بههه تصههویر مههیکشههد و یههون هههدفش

شیء» است که با حذف و اد ام دو حرف در یکدیگر

متمرکزکردن ذهن خواننده بر اعمال قبهیی فرعهون در

میم فشرده و پد از بیان لب بسهته مهیشهود .لفهظ و

هرکدام از این صحنهها بود و درنهایت نتیجۀ اخالقی

انعکاس صوت مانند معنای لغوی ،نمایانندۀ پیچیهدگی

که از داستان حاصل میشود و آن اینکه ینین اعمهال

و مرموزبودن استفهام شهده اسهت» (بالقهانی،1345 ،

بغیان گرانه ای از هرکد صادر بشود ،یه فرعون مصر

ج 40قسههمت اوّل ،ص )4کههه حکایههت از عظمههت و

باشد و یه هرکد دیگر به عذا

اخهروی و دنیهوی

درکنشدن آن دارد.

گرفتار میشود؛ بنابراین مرجع ضمیر را از قبل تعیهین

گاهی ارجاع از نوع درونمتنی است و مرجع قبل

کرد تا از تشویش و پراکندگی ذهن خواننده در یافتن

و یا بعد از عنصر ارجاعی در متن ذکر میشود .ارجاع

مرجع ضمیر جلوگیری کند و از همان ابتدا هرکدام از

به دلیل اینکه کاربر متن را به قسمتهای مختلف مهتن

آن کارها را با فاعل مشخ

در ذههن تجسهم کنهد و

حواله میدهد ،سبب ارتباط پارههای مختلهف مهتن و

شخصیت فرعون بهتر در ذهنش جاگیر شود.

درنهایت انسجام آن مهیشهود .ارجهاع درونمتنهی بهه

در آیههات  2-4مطفّفههین نیههز عناصههر ارجههاعی

ارجاع به ماقبل (پیشین) و ارجهاع بهه مابعهد (پسهین)

متعددی از ضمیر ،اسم موصول و اسم اشاره مشهاهده

تقسیم میشود.

میشود( :وَیلٌ لِلمُطسفِّفینس .الّذِینس إِذسا اکتسالُوا عَلسی النَّهاسِ

در قرآن کریم عمومها و در سهورهههای مهدّ نظهر

یَستسوفُونس .وَإِذا کسالُوهﹾُم یسو وزَنُوهُم یُخسِرُونس .یسلسها یَظُهن

به بور ویژه بیشتر از ارجهاعِ بهه ماقبهل اسهتفاده شهده

یُولئک ینَّهُم مَبعُوثُونس) کهه همگهی از نهوع ارجهاع بهه
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ماقبل اند و به واژۀ مطفّفین در آیهۀ اول برمهیگردنهد.

میکند که تا مدتها در ذهن او باقی میماند .بالقانی

بباببایی سبب گزینش عنصهر ارجهاعی اسهم اشهارۀ

در ذیل آیۀ دوم میگوید« :النَّبإ العَظیم نمونهه اسهتفهام

یُولئک ،دربههارۀ مطفّفههین را دوربههودن کههمفروشههان از

را توصیف میکند .آهنهگ ایهن جملهۀ کوتهاه کهه بها

رحمت خدا مهیدانهد (رک :بباببهایی ،بهیتها ،ج،20

حرکات فتحه پیش رفته است ،ناگهان با حرکت کسره

ص)380؛ زیرا اسم اشاره معانی متعددی ازقبیل تمییهز

و میم بسهته مهیشهود ،خهود نشهاندهنهدۀ عظمهت و

مشارٌالیه به بهترین وجهه ،بزرگداشهت و خوارداشهت

سکوت در برابر موصوف ما (در عهمّ عمّها) اسهت»

شأن او و ...را افاده میکند که در اینجا در معنای اخیر

(بالقانی ،1345 ،ج 40قسمت اوّل ،ص .)4فخر رازی

به کار رفته است.

نیز در ذیل تفسیر این دو آیه بهه نکتهۀ جهالبی اشهاره

نمونههۀ دیگههر ارجههاع آیههۀ  1-2سههورۀ نبههأ (عَ هم

کرده است که خالی از لطهف نیسهت .او ینهین ابهراز

یستسسسﺂءلون .عَنِ النَّبَإِ العَظِیمِ) است؛ بهشربیکه اسهتفهام

میدارد که برای پرسش از ماهیت و حقیقهت امهور از

نیز در زمرۀ عناصر ارجاعی وارد شهود؛ زیهرا ارجهاع،

مای استفهامیه استفاده میشود .اگر ییزی که با مها از

ینانکه در تعریفش آمد ،عنصری است کهه بها اشهاره

او سؤال میشود ،پدیده ای عظیم و فوق تصور و عقل

به عنصری دیگر تفسیر میشود و استفهام نیز کهه بهه

بشری باشد ،ابهامش زایل نمیشود و همچنان مجهول

معنهای پرسهش از امههری مجههول و مههبهم اسهت ،بهها

باقی میماند؛ بنابراین کاربرد ما در ینین نمونهههایی،

عنصری به نام جوا  ،تفسیر و تبیین میشود .ارجهاع

نظیر این آیه ،بر بزرگ داشت شأن مسئول داللت دارد

در آیۀ نخست از نوع ارجاع به مابعد بهوده و پیونهد و

که واقعهۀ بهزرگ و هولنهاک قیامهت اسهت (الهرّازی،

انسجام دو آیه را سبب شده است؛ زیهرا خواننهده بهه

 ،1981ج ، 31ص.)3

محض دیدن استفهام موجود (از یهه ییهزی پرسهش
میکنند) در ابتدای آیه درمی یابد که صحبت از امهری

 .2- 1- 1جایگزینی
1

پراهمیت و بهزرگ اسهت و همهین امهر نیهز او را بهه

جایگزینی  ،یکی از مؤلّفههای انسجامی ،فرایندی

دنبال کردن آیات بعدی تر یب میکند و بدین ترتیهب

درونمتنی بوده و به معنای قراردادن عنصری در مهتن

بین دو آیه انسجام برقرار میشود .از ارجاع بهه مابعهد

بهجای عنصری دیگر اسهت (رک :هالیهدی و حسهن،

در ایههن دو آیههه اهمیههت و عظمههت نمونههه سههؤال و

 ،1976ص .)88جایگزینی به اشکال مختلفی همچهون

توجه دادن مخابب به اهمیهت مسهئلۀ معهاد برداشهت

جایگزینی اسمی ،فعلی ،جمله ای و بندی (موضوعی)

بر این است که مسائل دارای

در کالم نمود می یابد و ازآنرو که ذهن خواننده را به

اهمیت را ابتدا به صورت مبهم (موال در قالهب ضهمیر

ماقبل ارجاع میدهد ،سبب ارتباط اجزاء مختلف کالم

شأن و در اینجا در قالب اسهم اسهتفهام) مهیآورد تها

میشود .این مؤلّفه در قرآن به کار رفتهه اسهت؛ ولهی

توجه مخابب را به اهمیهت موضهوع جلهب و بهدان

گذشتگان به آن بیتوجه و بیمهر بودهاند؛ درحالیکهه

تر یب کند ،سپد آن را تفسهیر و تبیهین کنهد .ینهین

با تبیین آن به نکات جالبی دست یافته میشود.

می شود؛ زیرا رسم عر

شیوۀ تعبیری ،تأثیری ماندگار در ذهن خواننهده ایجهاد
Substitution
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جایگزینی اسمی که در آن اسهمی بههجهای اسهم

میخواندند» (بباببایی ،بیتا ،ج ،20ص .)396دربهارۀ

دیگر مینشیند ،در آیات متعددی از سورههای مدّ نظر

گویندۀ آیۀ  36که به داللهت سهیاق ،کالمهی اخهروی

ازجمله آیۀ  29مطفّفین( :إِنَّ الَّذِینس یسجرسمُهوا کسهانُوا مِهنس

است ،اقوال مختلفهی وجهود دارد .برخهی گوینهده را

الَّذِینس ءَامَنُوا یَضحَکُونس) مشهود است .در ایهن آیهه تها

مؤمنانِ ناظر به عذا

کافران میدانند که برای بعنه به

آیۀ  32که روایت گر برخورد ناپسند کافران با ابرار در

یکدیگر میگویند :آیا آنها به کیفر کارههای انجهامداده

دنیاست ،از ابرار و کافران نه به خود این الفاظ کهه بها

در دنیها رسههیدند؟ر برخهی نیههز گوینهده را خداونههد و

دو عبارت اسمی الَّهذِینس ءَامَنُهوا و از کفّهار بهه الَّهذِینس

عده ای دیگر فرشهتگان مهیداننهد (بههرامپهور،1391 ،

یسجرسمُوا تعبیر شده اسهت تها بفهمانهد کهه علهت ایهن

ص)589؛ اما قدر مسلّم آن است که فعهل یفعلهون در

تمسخر آنان مجرم بودنشان بوده؛ همانگونه که علهت

اینجا ،عنصر جانشین بوده و آیه را بهه آیهات 29 -32

مسخره شدن ابرار ،تنها ایمانشان بوده است (بباببایی،

گهره زده و یکههی از کارکردههای جانشههینی را محقه

بیتا ،ج ،20ص .)395در آیۀ ( 34فسالیَومَ الَّهذِینس ءامَنُهوا

کرده است که کوتاه کردن و زیباکردن مهتن اسهت .در

منس الکُفَّارِ یَضحَکُونس) نیهز از مجرمهان در آیهۀ  ،32بهه

تبیین کارکرد هنری این جانشینی نیز گفته میشود کهه

لفظ کفار تعبیر شده است تها بهه حقیقهت حهال آنهان

یون خداوند در آیات  29 - 30گوشه ای از بزم شادی

رجوع شده باشد (بباببهایی ،بهیتها ،ج ،20ص.)395

و سرور مؤمنان را به تصهویر کشهیده ،بهتهر آن دیهده

ینین تعبیرهای دقیقی نشهان از لطافهت و اوج دقهت

اسههت کههه ایههن بههزم روحههانی بهها یههادآوری کارهههای

قرآن کریم در بهکهارگیری الفهاظ و کلمهات دارد کهه

ناپسندی که کافران در دنیا در قبالشان انجام میدادند،

در معارضهۀ بها

به کامشان تل نشود؛ بنهابراین بها گهزینش ماهرانهه و

خود یکی از اسبا
این کتا

درماندگی عهر

الهی است.

لطیهف و بههصههورت ضهمنی و کنههایی بهه آن اعمههال

جههایگزینی فعلههی کههه در آن مههادۀ «فعهههل» و

ناشایست اشاره کرده اسهت تها موجبهات نهاراحتی و

صیغه های مختلفش ،جایگزین فعل یا فعلهای پیشین

آزردگیِ خابر بنهدگان مهؤمنش در آخهرت را فهراهم

میشود (ر.ک :رمضهان النجهار ، 2006 ،ص ،)20تنهها

نکند؛ جایی که محل تنعم و نیکروزی آنهان اسهت و

در آیۀ  36همین سوره (فسالیَومَ الّذِینس ءَامَنُوا مِنس الکُفَّهارِ

م و اندوه را بدانجا راهی نیست.

َهل ثُهوب َ الکُفَّهارُ
یَضحَکُونس .عَلسهی ایرَائِکس یَنظُهرُونس .ه ﹾ

جههایگزینی جملهههای نیههز کههه در آن ،کلمههه یهها

مَاکسانُوا یَفعَلُونس) (مطفّفین )34-36 :دیده مهیشهود کهه

عنصری ،جانشین یک یا یندین جمله میشهود (رک:

در آن فعل یفعلون ،جانشین ینهدین عمهل از اعمهال

رمضان النّجار ،2006 ،ص ،)20در نمونههای متعهددی

زشت کفار شده که در آیات  32 -29از آن سهخن بهه

به کار رفته است؛ مانند تنوین عِهوض در آیهۀ یههارم

میان آمده است «که یکی از آن افعال ،مسخرهکهردن و

سورۀ زلزلۀ (یَومَئِذٍ تُحَدبثُ یسخبَارَها) که جایگزین سهه

خندیدن به مؤمنان بود و به این اکتفا نکردهاند و وقتی

آیۀ قبل خود( :إذا زُلزِلسهتِ ایسرضُ زِلزسالسهَها .وَیخسرسجَهتِ

نزد هم فکران خود برمیگشتند ،خوشحالی مهیکردنهد

ایسرضُ یسثقسالسهَا .وَقسالس اإلِنسَهانُ مَالسهَها) شهده و از تکهرار

که من ینین و ینان کهردم و تهازه مؤمنهان را گمهراه

آنها جلهوگیری کهرده اسهت .از جانشهینی موضهوعی
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(بندی) نیز که کلمهه یها عنصهری ماننهد اسهم اشهاره،

جذابیت ،رون و زیبایی خاصی به آیهات مهیبخشهد.

جانشین یک بند یا پاراگراف در کالم میشود ،در آیهۀ

حذف در سورههای بحثشده در آیات متعددی نمود

َن یَخشسهی) اسهتفاده
 26نازعات( :إِنَّ فِی ذلِکس لسعِبرسۀ لِّمﹾ

داشته و عنصر حذفی نیز عمدتا از نوع حذف جهوا

شده است که به داستان حضرت موسی (ع) و فرعون

شرط ،قسم و مفعولبه است .برای عنصر حذفی آیات

در آیهات  15-25اشهاره دارد .جهایگزینی جملهههای و

 1-5نازعهات( :وَالنَّازِعَههاتِ سرقها .وَالنَّاشِهطساتِ نسشههطا.

بندی عمدتا برای ایجاز و زیبایی آیهات و نیهز ایجهاد

وَالسابِحَاتِ سَبحا .فسالسابِقساتِ سَهبقا .فسالمُهدَببرساتِ یسمهرا)

انسجام بین آیات به خدمت گرفته شدهاند.

یون نمونه بیان میشود .جوا

قسهم در ایهن آیهات

فعل «لستُبعَوُنَّ» بوده است که به قرینۀ سیاق آیات بعدی
دربارۀ قیامت حذف شده «تا بر فخامت و عظمهت آن

 .3 - 1 - 1حذف
حذف  1به معنای نیاوردن یهک واژه یها جملهه یها
بخشی از آن و یها قسهمتی از کهالم اسهت کهه سهبب

داللت کند و بفهماند آنقدر شدید اسهت کهه نهاگفتنی
است» (بباببایی ،بیتا ،ج ،20ص.)300

شکوه و زیبایی و نوآوری و ایجاز در کالم مهیشهود؛

حذف مفعول یکی از شایعترین نمونههای حذف

ازاینرو یکی از نشانههای حهذف بلیهآ آن اسهت کهه

اجزا کالم در زبان عربی و زبهان قهرآن اسهت کهه بهه

« اگر محذوف آشکار شود ،زیبهایی هنهری و نهوآوری

انگیزههای لفظی و معنهوی مختلفهی همچهون ایجهاز،

کالم زائل میشهود» (ابهناثیهر ،بهیتها ،ج ،2ص.)268

حفظ فواصل قرآنی ،بیان بعد از ابهام در فعهل «شهاء»،

عنصر محذوف یا با بافت متنی و یا با بافت مهوقعیتی

تعل نداشتن رض به ذکر مفعول و تعمیم آن صورت

« و تا حد زیادی دانش مخابب و ابالعهات مشهترک

میگیهرد .بهرای حهذف مفعهول بهه آیهۀ  23نازعهات

نویسنده و مخابب» (امیهری خراسهانی و علهینهژاد،

(فسحَشسرس فسنسادَی) استناد میشود که مفعهول فعهل حَشسهرس

 ،1394ص )15دریافت میشهود .حهذف «در گفتمهان

یعنی الناس به سبب ایفهای کهارکرد عمومیهت بخشهی

بلیآ ،نیکوتر از ذکر است؛ زیرا انسجامی که به گفتمان

حذف شده اسهت و ییهزی کهه کهارکرد مهدّ نظهر را

میبخشد ،با ذکر حاصهل نمهیشهود» (علیهان،2010 ،

تقویت میکند ،قرینۀ عقلیه است؛ زیرا فرعهون قصهد

ص .)198این عامل از آنجایی که خأل و کمبهودی در

داشت که خود را خهدای برتهر مصهریان اعهالم کنهد:

متن ایجاد میکند ،سبب مهیشهود تها خواننهده بهرای

(فسقسالس یسنسا رَبُکُمُ ایسعلسی) (نازعات ،)24 :پد بنابر حکم

یافتن محذوف دست به تالشی ذهنی بزند و ماقبهل و

عقل میباید تمام اهالی مصهر را فراخوانهده باشهد تها

مابعد کهالم را ینهدین بهار مهرور و بررسهی کنهد تها

اثری از خدای یکتها و یکتاپرسهتی در سرتاسهر مصهر

باالخره عنصر حذفی را به دست آورد و بدینترتیهب

باقی نماند .در آیۀ  26این سهوره (إِنَّ فِهی ذلِکس لسعِبهرسۀ

با متن درگیر شود و تعامل بین او و متن افزایش یابد.

ﹾ یَخشسی) نیز مفعولِ فعل یَخشسی فرامهوش شهده و
لِّمَن

مؤلّفۀ حهذف در قهرآن ،فخامهت تعبیهر قرآنهی و

فعل متعدی به منزلۀ فعل الزم شمرده شده است؛ زیهرا

بلندی مرتبۀ آن را میرساند که همین امر بهنوبۀ خهود

رض تنها اثبات و تأکید خود فعل بوده و معنای آیهه
نیز ینین است که «در این حدیث  -داستان حضهرت

Ellipsis

1

ē
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 .1 - 2تکرار
تکرار  ،2عاملی انسجامی ،کاربرد عنصر موجود در

باشد؛ یعنی دارای ریزۀ تهرس از شهقاوت و عهذا
باشهد» (بباببههایی ،بهیتهها ،ج ،20ص ،)307همچنههین

مههتن پیشههین در مههتن پسههین اسههت (البههرزی،1386 ،

مفعول به اول «تُحَدبثُ» در آیهۀ یههارم سهورۀ زلهزال:

ص .) 154عناصر تکراری یا در کنار یکهدیگر بهوده و

(یَومَئِذٍ تُحَهدبثُ یسخبَارَهها) کهه الخله بهوده ،بهه دلیهل

یا در قسمتهای مختلف متن پراکندهاند .هریهه ایهن

تعله نداشهتن هرض بههدان و بها عظمهت نشههاندادن

پراکنههدگی بیشههتر باشههد ،انسههجام مههتن نیههز افههزایش

بازگویی اخبار زمین محذوف اسهت (الهرّازی،1981 ،

می یابد؛ زیهرا از آشهفتگی آن جلهوگیری و بها ارجهاع

ج ،32ص.)59

خواننده به قسمتهای مختلف متن ،تعامل بین آن دو
را دویندان میکند .بارزترین اشکال تکهرار در آیهات

 .2عوامل انسجام واژگانی

مدّ نظر که از کارکرد هنری لطیفی برخوردارند ،تکرار

انسجام واژگانی  1مبتنهی بهر رابطهه ای اسهت کهه

لفظی و تکرار ساختار ترکیبی است.

واحدهای واژگانی زبان ازنظر محتوای معناییشهان بها
یکدیگر دارند و متن با این روابهط تهداوم و انسهجام

 .1- 1- 2تکرار لفظی

یابد (مهاجر و نبوی ،1376 ،ص .)68ههر متنهی بسهته

تکرار عناصر یکسهان و همگهون در مهتن سهبب

به موضوع مدّ نظر از کلمات متناسهب بها آن اسهتفاده

اتصال و پیوند اجزاء آن با یکدیگر مهیشهود .درسهلر

میکند تا خواننده از خالل آنها که معموال در سراسهر

معتقد است که «این نوع تکرار ،بهه تولیدکننهدۀ مهتن،

متن نیز پراکنده اند ،پی به موضوع ببرد؛ برای موهال در

قدرت خل اشکال جدید زبانی را میدهد؛ زیرا یکهی

سورههای مدّ نظر کهه دربهارۀ مسهئلۀ قیامهت و معهاد

از دو عنصر مکرر قطعا فهم دیگری را آسان میکنهد»

اسهت ،عمهدتا واژههههایی یهون النّبههأ العظهیم ،الطّامّههۀ

(دو بوگرانههد ،1998 ،ص306؛ بههه نقههل از رمضههان

الکبری ،یومالدّین ،یومٌعظیم ،الغاشیۀ ،القارعۀ ،المتّقین،

النجّار ،2006 ،ص .)30تکرار لفظی در آیات متعددی،

ایبرار ،الجنّۀ ،جنّهۀ عالیهۀ ،علّیّهون ،الطّها ین ،الفجّهار،

از جمله آیات  6-8انفطار( :یَا یسیُهَا اإلنسَهانُ مَها سهرَّکس

المکذّبین ،العذا ایکبر ،الجحیم ،سهجّین ،نهارٌ حامیهۀ

بِرسبّسکس الکسرِیمِ .الَّذِی خسلسقسکس .فسسَواکس فسعَهدَلسکس .فِهی یسیب

و ...خودنمایی میکند .صرف حضور ایهن واژههها در

صُورَۀٍ مها شسﺂءَ رَکّسبسکس﴾ دیهده مهیشهود کهه ضهمیر کس

متن انسجامی به وجهود مهیآورد کهه مخابهب را در

عنصری انسجامی ،شش بار در آن تکرار شده که ایهن

فضای ابالعاتی خاصی قرار میدهد (رک :صلیجهو،

حجههم تکههرار بههدون شههک هههدفدار اسههت؛ زیههرا

 ،1377ص .)24روابط معنایی میان واژهها با دو عنصر

دانشمندان بال ت کهاربرد تکهرار را درصهورت نبهود

تکههرار و هههمآیههی تحقهه مههییابههد کههه کههارکرد

کارکرد بال ی و هنری پسندیده نمیداننهد (ابهن اثیهر،

زیبههاییشههناختی آن دو در شههماری از آیههات بررسههی

بیتا ،ج ،3ص .)8گویا راز تکهرار ضهمیر کس (تهو) در

میشود.

این آیات که دربارۀ عتا
Lexico Cohesion

1

و سرزنش انسان اسهت ،آن
Repetition

2
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باشد که مفید معنای تحقیر اسهت؛ زیهرا ضهمیر مفهرد

باشههد ،هههمپایههۀ آن نیههز فاعههل و اگههر مفعههول باشههد،

مذکر مخابب با وجود قرینه بر تحقیر داللت میکنهد

هههمپای ههاش نیههز مفعههول اسههت (فرشههیدورد،1384 ،

و بدین ترتیب خداوند خواسته تا کهویکی و نهاییزی

ص .)527ینین جملههایی که ساختار نحوی یکسهان

مقام انسان درمقابل مقام ربوبی خود را پیدرپی بهه او

و معنایی متفاوت دارند ،سبب ایجاد نهوعی از تکهرار

تأکید و گوشزد کند تا دست از گردنفهرازی و هرور

به نام تکرار ترکیبی (همپایگی نحوی) مهیشهوند کهه

در پیشگاه او بردارد و شکرگذار او باشد که هم کریم

عالوه بر ایجاد انسجام ،همپایگی موسیقایی را نیز بهه

است و هم او را آفریده و پرداخته و متناسب سهاخته

دنبهال دارنههد؛ «زیههرا هههمپههایگی در سههطی ترکیههب و

است.

سههاختار صههورت مههیگیههرد نههه در سههطی لفههظ»

یکی دیگر از انگیزههای بهکارگیری مؤلّفۀ تکرار،
ترساندن و بزرگ جلوهدادن امری خطیر است که نظیر

(عبدالحمید ،1998 ،ص126؛ به نقل از پاشهازانوس و
همکاران ،1394 ،ص.)35

آن را در آیات  1- 3القارعۀ( :القسارِعۀ .مَا القسارِعهۀُ .وَمَها

جزء سهیام قهرآن کهریم بهیش از دههها سهاخت

ﹾرَاکس مَا القسارِعۀُ) مشاهده میشود .ازآنجاکه این ینهد
یسد

همپایه دارد .در برخی سورههها ماننهد سهورۀ تکهویر،

آیه خبر از واقعه ای مههم و سهخت دارنهد کهه در آن

ساخت های همپایۀ فراوانی به صورت پهیدرپهی بیهان

اتفاقی مهیب و کوبنده و بزرگ به وقوع میپیونهدد ،از

شده و شکلی زنجیروار به خود گرفتهه اسهت کهه در

همان ابتدا فضایی آکنده از ترس و هول و ههراس در

اینجا ،آیات  1- 13آن یون نمونه ذکر میشود:

سوره حاکم میشود .در ایجاد این جو پر از وحشهت

ﹾ .وَإِذسا
(إِذسا الشَّمدُ کُهوبرَت .وَإِذسا النجُهومُ انکسهدَرَت

و تنش ،عنصر تکراری القارعۀ و ما نقهش

ﹾ .وَإسذسا العِشسههارُ عُطِّلسههت .وَإِذسا الوُحُههوشُ
الجِبَههالُ سُ هیبرست

به سزائی دارند؛ زیرا تکرارشان «داللهت بهر عظمهت و

ﹾ.
ﹾ .وَإِذسا النفُوسُ زُوبجَهتﹾ .وَإِذسا المَهوءُدَۀُ سُهئِلست
حُشِرست

اهمیت و بیش از درک عمهومیبهودن حادثهۀ بزرگهی

ﹾ .وَإِذسا السهمَاءُ
ﹾ .وَإذسا الصُهحُفُ نُشِهرست
بِأسیب ذسنبٍ قُتِلسهت

دارد که در پایان دنیا پیش مهیآیهد» (بالقهانی،1345 ،

ﹾ).
ت .وَإِذسا الجَنَّۀُ یُزلِفست
ﹾ .وإذسا الجَحِیمُ سُعبرس ﹾ
کُشِطست

و اضطرا

ج 40قسههمت دوّم ،ص .)236خاصههیت کوبنههدگی دو

در این آیات سیزده گانهه گوشهه ای از حهوادث و

حرف حلقی «قاف» و «عین» نیز شدت و عظمت ایهن

آشو های روز قیامت به تصویر کشیده شهده اسهت.

روز بزرگ را بهگونهای محسوس و درکشدنی ترسیم

این حوادث که ناگهانی و بسیار سهریع رخ مهیدههد،

کرده است.

انقال

و شوری در تمام هستی ایجاد مهیکنهد کهه از

حد فهم بشری خارج است؛ بنهابراین خداونهد متعهال
 .2-1- 2تکرار ساختار تركيبی (همپایگی نحوی)

برای اینکه این حوادث را تا حد زیادی برای خواننده

در میان جمالت مختلهف یهک مهتن ،گروههی از

درکشدنی کند ،از مؤلّفهۀ تکهرار سهاختار ترکیبهی در

جملهها با حرف ربط به یکدیگر مربوط میشهوند تها

قالب ریتمی سریع و بریده بریده بهره برده است؛ زیرا

دو یا یند جملهواره یا کلمه یا گروه را در یک وظیفۀ

این عنصر به دلیل همراهی بها ههمپهایگی موسهیقایی،

نحوی شریک کنند؛ یعنی اگر کلمه یا گروههی فاعهل

عالوه بر زیبایی و رون این آیات ،حرکت ،پویهایی و
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جنبشی به تصاویر مدّ نظهر مهیدههد کهه متناسهب بها

توبیههت هریههه بیشههتر ایههن آیههات در ذههن مخابههب

فضای آن صحنههای هولناک است .همراهی همپایگی

می شود و نیز به سبب آهنگینبودن ،او را بهه تأمهل در

موسیقایی و همپایگی ترکیبی ،عالوه بر اینکه در درک

این آیات فرا میخواند که بازتابی از نعمتهای بزرگ

زیبایی کالم تأثیر بسزایی دارد ،در ایجهاد بهراوت در

الهی اند؛ ولی این اندیشه یندان بول نمیکشهد؛ زیهرا

فضای آیات و تأثیرگذاری بر روان مخابب نیز تهأثیر

کوتههاهی آیههات و ریههتم تنههد آنههها ایههن فرصههت را از

شگرفی دارد .ناگفته نماند کهه در کلمهۀ إذا تکهرار از

مخابب میگیرد و تهذکّر مهیدههد کهه فههم و درک

نوع لفظی دیده مهیشهود« .تکهرار کلمهۀ «إذا» بعهد از

حقیقههت و یگههونگی آن نعمههتههها در اندیشههههههای

«واو» عطف در این جمالت معطوف بهه ههم ،نهوعی

معمولی نمیگنجد.

ابنا

بهوده و ههدف از ایهن ابنها

تهویهل اسهت»

(ابنعاشور ،بیتا ،ج ،30ص.)124

 .2- 2باهمآیی

یکی دیگر از ساختههای ترکیبهی زنجیهرهای در

بهاهمآیهی  1توقّهع آمههدن کلمههای معهیّن در مههتن

آیات  6 -14سورۀ نبأ به یشم میخهورد کهه دربهارۀ

به سبب حضور کلمهه ای دیگهر اسهت (ر.ک :رمضهان

نحوۀ آفرینش زمهین و بیهان نعمهتههای دادهشهده از

النجّار ،2006 ،ص .)33همانند واژۀ ابر که انتظار آمدن

خداوند به انسان است:

واژههایی یون باد و مه و خورشید و فلک در کنار آن

(یسلﹾسم نسجعَلِ ایسرضَ مِهَادا .وَالجِبَالس یسوتهادا .وَجَعَلنسها

میرود .یک متن صهاحب سهبک از ایهن ابهزار بهرای

ﹾ سُبَاتا .وَجَعَلنسا الَّیلس لِبَاسا .وَجَعَلنسا النَّههارَ مَعاشها.
نسومَکُم

و تأثیر بیشتر بر مخابب استفاده میکنهد؛ زیهرا

جذ

ﹾسَبعا شِدَادا .وَجَعَلنسا سِرساجا وَهاجا .وَیسنﹾسزلنسا
وَ سنسینسا فوقسکُم

هریه شگردهای زبانی یک مهتن متنهوعتهر باشهد ،آن

مِنس المُعصِرساتِ مَاءً ثسجّاجا) .در ایهن سهاخت ههمپایهۀ

متن از متنی خستهکننده و بیروح خهارج مهیشهود و

ﹾ نسجعَلِ ایسرضَ مِهَهادا) جملهۀ
زنجیره ای سازۀ اول( :یسلسم

نه تنها میل افراد بهه خوانهدن آن دوینهدان مهیشهود،

ندارد و خهود سهازه

بیشترین تأثیر را بر روانش بهه جها مهیگهذارد .رابطهۀ

در درونش ساخت همپایهۀ دوسهازه ای را دارا اسهت:

باهم آ یی به دو دسهتۀ عمهدۀ تضهاد و تناسهب تقسهیم

(وَالجِبَالس یسوتادا) .سازه های دوم تا هشتم معطهوف بهر

میشود.

استینافیه است و محلی از اعرا

اولی است و محلی از اعهرا

ندارنهد .در میهان پهنج

سازۀ ابتدایی کهه ازنظهر سهاختار جملهه کهامال شهبیه

 .1 - 2- 2تضاد و تقابل

یکدیگرند ،ههمپهایگی ترکیبهی تهام وجهود دارد؛ امها

یکی از انواع پیوند میهان کلمهات ،وجهود رابطهۀ

ساخت مان نحوی سه سازۀ پایانی متفاوت است و فقط

تضاد و تقابل میان آنهاست .به جمعِ میهان دو متضهاد

در عطف بر جملۀ استینافیه همپایه اسهت .در تمهامی

یا دو معنای مقابلِ هم در جمله که بهین دو اسهم ،دو

این ساختهای همپایه ،سازهها بهصورت پشهت سهر

فعل ،یک اسم و فعل و یا دو حهرف نمهود مهییابهد،

هم و با حروف ربط همپایهسهاز بهه یکهدیگر مهرتبط

تضاد و به آوردن دو یا یند معنای موافه در آ هاز و

شده و آهنگ دلنشینی را ایجاد کردهاند که ههم سهبب
Collocation

1
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دو یهها ینههد معنههای مخههالفِ بعههد از آن تقابههل گفتههه

خود را در راستای ثابتماندن بر صراط مستقیم الههی

مههیشههود (رک :تفتههازانی ،2001 ،ص .)641-643در

بهکار میبندد تا به رضوان الهی و نعمتههایی دسهت

گذشته این دو از آرایههای بدیعی بودند و بیشتر یون

یابد که توصیفش در این آیات آمهده اسهت؛ زیهرا در

عناصری زینتی بهدان نگریسهته مهیشهد؛ امها امهروزه

یر این صورت باید منتظر عواقب شوم کارهای خود

ظرفیت های کارکردی باالیی برای آن قائهل شهده انهد.

باشد که خلود در جهنم و پذیرایی با حمیم و سهاق

تضاد و تقابل شبکه ای از روابط نامرئی در متن ایجهاد

از آن ج مله است .خاصیت دیگر عنصر تضاد در ایهن

میکند که پیوندِ میان عناصر زبهانی مهتن را تقویهت و

آیات آن است که از رهگهذر ایهن تصهاویر ،فرصهت

مفهوم ساختار را پررنگ مهیکنهد؛ بههعهالوه تصهاویر

مقایسه بین دو دسهته از مفهاهیم مربهوط بهه دوزخ و

حاصل از آن دو ساختار متن را منسجم مهیکنهد و آن

بهشت برای مخابب فراهم شهده اسهت و مانهدگاری

را از پراکندگی میرهاند (مشاهری فهرد و همکهاران،

بیشتری در ذهن او پیدا میکند؛ بنابراین ینانچه دیهده

 ،1395ص )74و برای تعمی یک معنا و روشنکهردن

مههیشههود نقههش تضههاد و نیههز ببههاق در قههرآن «بههه

یک مفهوم نیز از آن بهره برده میشود؛ بنابراین عنصر

زیبههاییآفرین هی و روانههی و سالسههت کههالم محههدود

تقابل و تضاد از نقش زیباییآفرینی بسیار قدرتمنهد و

نمیشود؛ بلکه در تبیین برخی مفاهیم و تسههیل فههم

ویژهای در متن برخوردار است.

آن برای مخابب و نیز آشکارترکردن بعضی معانی در

مؤلّفۀ انسجامی تضاد در آیات متعددی بهه یشهم
میخهورد کهه در فاصهلهههای نزدیهک و گهاه دور از

پههارهای از عبههارات قرآنههی نیههز تههأثیر بسههزایی دارد»
(حسنزاده ،1383 ،ص.)1

یکدیگر توجه خواننده را به خهود جلهب و موسهیقی

مقابله ،دیگر عنصر انسجامی ،یکی از ویژگیهای

معنههوی زیبههایی را خله م هیکنههد ،هماننههد دو کلمههۀ

جزء سیام است که بدین دلیهل کهه در سهطی دو یها

الطّا ین و المتّقین در آیهات  22و  31نبهأ( :إِنَّ جَهَهنَّمَ

یند جمله جلوه میکند ،حضورش در مهتن بیشهتر از

ﹾ مِرصَههادا .لِلطّهها ِینس مسﺂبهها .البِوِههینس فِیهَهها یسحقسابهها.
کسانسههت

عنصر تضاد به یشهم مهیخهورد ،همچنهین جهذابیت

لَّایَذُوقُونس فِیهَا بَردا وَلسا شسرابا .إِلَّا حَمِیمها وَ سسهاقا  ...إِنَّ

بیشتری نیز به متن میبخشد و سبب ایجاد و تقویهت

لِلمتَّقِینس مَفسازا .حَدَائِ س وَیسعنسابا .وَکسوَاعِهبَ یسترسابها .وَکسأسها

موسیقی کالم میشود .در سورههای مهدّ نظهر از ایهن

دِهَاقا .لسا یَسمَعُونس فِیهَا لسغوا وَلسها کِهذَّابا) ( )35 -21کهه

عامل بیشتر برای به تصویر کشیدن بهشهت و دوزخ و

به دلیل فاصلۀ زیادشان از یکهدیگر حجهم بیشهتری از

نشان دادن تقابل دو گهروه نیکوکهار و بهدکار اسهتفاده

آیات را به یکدیگر پیوند دادهاند .بدونشک تصاویری

شده است تا بنابر اصل «تُعرسفُ ایشیاءُ بِأسضدَادِهَا» ،ههر

که از دوزخ و بهشت در این آیات کوتاه و با مرکزیت

گروه با صفات مقابل خود بهتر شناخته و در ذههنهها

دو عنصر متضاد مذکور خله مهیشهود ،اثهر تربیتهی

توبیت شود .نظیهر آیهات  2-4اشهیه (وُجُهوهٌ یَومَئِهذٍ

بسیاری در روان خوانندۀ بیداردل برجای مهیگهذارد؛

خساشِعَۀٌ .عَامِلسۀٌ نَّاصَبَۀٌ .تسصلسی نساراس حَامیۀ) کهه بها آیهات

زیرا او با تجسم سرنوشت شوم گنههکهاران و عاقبهتِ

 8-10آن (وُجُوهٌ یَومَئِذٍ نَّاعِمۀٌ .لِسَعیِهَا رَاضِیۀٌ .فِی جَنَّهۀٍ

خوشِ نیکوکاران بیدار شهده اسهت و نهایهت تهالش

عَالِیۀٍ ) در تقابل است؛ زیرا سرنوشهت دو گهروه و دو

تحلیل زیباییشناسی آیات قرآن کریم برپایۀ عنصر انسجام و پیوستگی

119

یهرۀ مقابلِ هم را در آن روز بهه تصهویر کشهیدهانهد:

جا داده است .باتوجه بهه اینکهه آیهات نخسهتین ایهن

یهرۀ نخست ،سرنوشهت انسهانههایی کهه از شهدت

سوره دربارۀ انکار مسئلۀ معاد مشرکان است ،خداونهد

آن روز شرمسار هسهتند و بها بهیثمهر

متعال این آیات یازدگانه را در مقام استدالل بر ثبهوت

دیدن تالش شان در دنیا ،خستگی از وجودشان زدوده

و تحق بعث و جزا آورده است؛ با این بیان که عهالم

نشده است ،بلکه در آتشی سهوزان وارد مهیشهوند و

محسههوس بهها زمههین و آسههمانش و شههب و روزش و

یهرۀ دوم ،سرنوشت کسانی که در آن روز خرسند و

انسانهایش که نسلی پد از نسهل دیگهر مهیآینهد و

از تالششان در دنیا راضیانهد و در درجههههای عهالی

میروند و نظام جاری در سهراپایش و تهدبیر مهتقن و

بهشت سکونت دارند .اساسها همهین اوج اخهتالف و

دقیقی که بر همۀ امورش جریان دارد ،ممکهن نیسهت

تباین بین حال این دو گروه نیهز سهبب شهده تها آیهۀ

صرفا به دلیل بازی و سرگرمی پدید آمده باشهد؛ بلکهه

(وُجُوهٌ یَومَئِذٍ نَّاعِمۀٌ) بر آیهۀ (وُجُهوهٌ یَومَئِهذٍ خساشِهعَۀٌ)

به بور مسلّم و بدیهی بایستی درپی ایهن نظهام متغیهر

عطهف نشهود (ر.ک :آلوسهی ،بهیتها ،ج ،30ص.)114

عههالمی باشههد کههه نظ هام در آن ثابههت و بههاقی باشههد

باوجودیکه بین دو جمله مناسبت تضاد بوده است و

(بباببایی ،بیتا ،ج ،20ص 259 -260با تصرف).

اندوه و عذا

عطف مانعی ندارد.

گفته میشود عنصر تناسب با جمعِ این پدیهدههها
در کنارِ هم آدمی را بهه اندیشهیدن در آنهها و در نظهم

 .2- 2- 2تناسب (مراعات النظير)

منطقی حاکم بر آنها دعهوت کهرده؛ البتهه خهتمِ آیهات

تناسب عبارت است از جمع بین دو یا یند امری

 40 -6به الف نیز عنصر تناسب را در ادای ایهن مههم

که مناسبتی یر از مناسبت تضادی با یکهدیگر دارنهد

یهاری رسههانده اسهت؛ زیههرا «ایههن ابهالق صههوتی بهها

(رک :تفتههازانی ،2001 ،ص .)644ایههن عنصههر نقههش

مضامین آیات هم آهنهگ اسهت؛ زیهرا ایهن آیهات بها

بسزایی در یکپاریگی متن ایفا میکنهد؛ زیهرا «در آن

تحریک ذهن فکر و نظهر را بهاز مهیکنهد» (بالقهانی،

از مجموعهههای از کلمههات اسههتفاده م هیشههود کههه بهها

 ،1345ج 40قسمت اوّل ،ص 9بها تصهرف) .تفکهر و

یکدیگر هماهنگی و ارتبهاط معنهایی خاصهی دارنهد»

اندیشه در اینکه «قوانین عمومی علیت و پیوسهتگی و

(ولیئی و همکاران ،1395 ،ص .)76در سورهههای مهدّ

تطاب و تناسبی که در نظام ببیعت و موجودات زنهده

نظر شهبکه ای درههمتنیهده از مراعهاتالنظیرهها دیهده

و مواد ببیعی است ،همه شواهد و دالیلی اسهت کهه

می شود که خود عنصر مهمی در انسجام آیات اسهت،

خواص و آثار ببیعی و رایز حیوانات معلول علهل و

ﹾ نسجعَهلِ ایسرضَ مِهَهادا.
ازجمله آیهات  6-16نبهأ( :یسلسهم

در عین حال مبدی ایاتی است و هیچییز بیتناسب و

ﹾ سُبَاتا .وَجَعَلنسا الَّیلس لِبَاسا.
وَالجِبَالس یسوتادا .وَجَعَلنسا نسومَکُم

بیهوده در جهان وجود ندارد» ((بالقهانی ،1345 ،ج40

وَجَعَلنسا النَّهارَ مَعاشا .وَبَنسینسا فوقسکﹾُمسَبعا شِدَادا .وَجَعَلنسها

قسمت اوّل ،ص.)10

ﹾلنسها مِهنس المُعصِهرساتِ مَهاءً ثسجّاجها.
سِرساجا وَهاجا .وَیسنسهز

همچنین اگر در آیات  2 -16اشیه تأمل شود که

لِنُخرِجَ بِه حَبّا وَنسبَاتا .وَجَنَّاتٍ یسلفسافا) که یازده پدیهده از

بخشی از آن پیشتر ذکهر شهد ،درخهواهیم یافهت کهه

پدیدههای ببیعی را در قالب عنصر تناسهب در خهود

خداوند متعال یگونه بها بههرهگیهری از زنجیهرهای از
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واژههای متناسب و هماهنهگ بها دو فضهای دوزخ و

نیز که نوعی تهوالی زمهانی بهین دو جملهه اسهت ،بها

بهشت ،بخشی از عذا ها و پاداشهای اخروی را بها

ادواتی یون فاء ،ثمّ ،واو ،بعد ،قبل ،منذُ ،کلّمها ،بینمها،

هنرمندی تمام توصیف کرده است .وجود این واژهها،

فههیحههین ایجههاد م هیشههود (رمضههان النجّ هار،2006 ،

تعداد بسیاری از آیات را به هم مرتبط کهرده و نقهش

ص.)23

عمده ای در ترسیم صحنههای دوزخ و بهشهت داشهته

هرکدام از این ابزارها معانی خاصی داشته کهه در

است و ینان تصاویر زنده ای خله کهرده کهه آدمهی

کتا های نحوی و بال ی بهتفصیل دربارۀ آنها سهخن

گههویی خههود را در قعههر جهههنم و فراخنههای بهشههت

به میان آمده اسهت ،موهل اینکهه واو بهر مطله جمهع

احساس میکنهد و ایهن امهر جهز بها ییهنش دقیه و

داللت میکند و فاء بر ترتیب و تعقیب و . ...دقهت و

مناسب واژهها امکانپذیر نبود.

تأمل در سورههای بررسیشده ،نشاندهنهدۀ آن اسهت
که این ابزارها یون عوامل انسجامی بیشهتر در همهان

 .3 - 2عناصر انسجام پيوندی

1

معانی رایج خود بهه کهار رفتهه انهد و تنهها در برخهی

صرف وجود عناصر انسجام دستوری و واژگهانی

نمونهها این عوامل ،حاوی اسرار و نکهات و لطهایفی

در جمالت یک متن ،انسجام آفرین نیست؛ بلکه بایهد

زیبا بوده است که کشف آنها نقش بسزایی در افزایش

بین آنها ارتبابی منطقی و منظم برقرار باشد تا آن متن

فهم مخابب و پیبردن به اعجاز زیباییشناختی قهرآن

یون کلیِ به هم پیوسهته بهرای خواننهده درکشهدنی

دارد.

باشد (خطابی ،1991 ،ص 23با تصرف) .ایهن ارتبهاط

از بین ابزارهای پیوندی حرف واو سهم بهسزایی

از خالل ابزارهای پیوندی متنوعی حاصل میشود کهه

در انسجام بخشی به سورههای مدّ نظر ایفا کرده است.

هالیدی و حسن آنها را به یهار نوع اضافی  ،2تقابلی ،3

این حرف در آیات  1-13تکویر (رک :تکرار سهاختار

سببی  4و زمانی  5تقسیم کهردهانهد .در ارتبهاط اضهافی،

ترکیبی در همین مقاله) ،یازده بار تکرار شده و یهازده

جملۀ پسین با کمک حروفی یون واو ،فاء ،یو و یسمّای

جملۀ مستقل همپایه را به هم پیوند داده است .باتوجه

تفصیلیه ،توضهیحی بهر جملهۀ پیشهین مهیافزایهد .در

به اینکه آیات مدّ نظر در بیهان و نمایانهدن پهارهای از

ﹾ ،لکنّ و بهل،
ارتباط تقابلی به یاری حروفی یون لکن

مقدمات قیامت و حوادث پهد از آن اسهت ،اسهتفادۀ

برداشتی خالف جملۀ قبلی متوقع حاصل میشود .در

مکرر از آن کامال متناسب با فضای این حوادث است؛

ارتباط سببی با حروفی همانند الم ،إذ ،إِنَّ ،کی (لکی)،

زیرا «وجهود واو عطهف در سهاختار ههمپایهه شهتا

فاء و ادوات شرط انواعی از روابط معنهایی همچهون

سخن را زیاد و سبک را پویا کهرده اسهت» (فتهوحی،

علت و معلول ،نتیجه و شرط بین دو یها ینهد جملهه

 ،1392ص )277و هیجان حادثه را بیشتر به مخابهب

برقرار میشود (خطابی ،1991 ،ص .)23ارتباط زمهانی

منتقل میکند و با ایجاد سهاختههای ههمپایهه سهبب
موسیقیافزایی و ریتم تند آیات میشود که هماهنهگ

1

Conjunction
Additive
3
Causal
4
Adversative
5
Temporal

2

با وقوع سریع و یرمنتظرۀ حوادث و ایجاد اضطرا
و آشوبی است کهه بهه دنبهال آن در تمهام هسهتی رخ
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میدهد .از برفی عطفهای پیدرپی ،نقهش عمهدهای

زیبایی و جذابیتش شده ،عنصر پیوسهتگی معنهایی آن

در توصیف و تجسیم این حوادث و افزایش تأثیر بهر

است .پیوسهتگی بهه ارتبهاط منطقهی بهین واحهدهای

مخابب داشته است .درضمن سهرّ اسهتفاده از حهرف

اندیشه برمیگردد و از راه همهاهنگی معنهایی اجهزا و

عطف واو که برای مطل جمع است و استفادهنکردن

عناصر درک میشود و اهمیت آن در این است که هم

از حروفی مانند فاء و ثمّ که ترتیب زمانی حهوادث را

درک عمی تری از معنای مهتن ایجهاد مهیکنهد و ههم

نشان میدهد ،از آن روست که بیهان ترتیهب حهوادث

سبب افزایش جذابیت و انگیزۀ خوانش متن میشهود.

مراد نبوده؛ بلکه هدف اصلی خبردادن از این حوادث

هیچکد نسبت به یک متن گسسته و بیهدف ر بهت

بوده است.

پیدا نمیکند؛ بلکه بالعکد از آن دلزده نیز میشهود،

نمونهۀ دیگههر آیههۀ  46نازعههات اسههت کههه عامههل

پهد مههتن قههرآن بههدون شهک بایههد از بههاالترین حهدّ

سهم یَلبَوُهوا إِالَّ عشِهیۀ یسو
ﹾ یَومَ یَرسونسها ل ﹾ
پیوندی یو( :کسأنَّهُم

پیوستگی برخوردار باشد که بتواند مخاببان زیادی را

ضُحَاهَا) عالوه بر افهادۀ معنهای شهک و ابههام کهه از

به خهود جهذ

کنهد؛ مخاببهانی کهه بها خوانهدن آن

معانی آن است ،از کوتاهی عمر دنیا نسبت به آخهرت

هیچگاه احساس خستگی و ماللت نکنند.

حکایت دارد .با این توضیی که آنان بها دیهدن قیامهت

ضرورت وجود پیوستگی در متن ،مانند ضرورت

دیار شک و ابهام میشوند و میپرسند کهه آیها یهک

وجود خون در بدن است که یون پیوسهته در رگ هها

شب در دنیا بوده اند یا یک نصف روز «و فاصلۀ بهین

جریان دارد ،وجودش ملموس نیست؛ ولی بههمحهض

مردن و قیامت را مدت زمانی احسهاس مهیکننهد کهه

پیهدایش مشههکلی در خههونرسههانی نبههود آن برجسههته

نسبتش با روز و شبهای گذشتۀ عمرشان نسبت یک

میشود .پیوستگی نیز اینگونه اسهت؛ یعنهی بهه شهکل

روز و یا یک ظهر را دارد» (بباببهایی ،بهیتها ،ج،20

نامحسوس در شریانهای متن جریان دارد؛ ولی شاید

ص .)320علت این امر آن است کهه «در همهان آ هاز

حضور آن مانند زمانی نباشهد کهه عنصهری بهه ظهاهر

بلوع قیامت و گشودهشدن یشم بهه آن یکسهره دیهد

ناهمگون این پیوستگی را مختل کند .در ینین موقعی

انسان دگرگون میشود و حدود گذشته و نسبی زمهان

دانههش پ هیشزمینههه نی هاز اسههت تهها بهها تفس هیر عنصههر

و مکان از میان میرود و سراسر زمانی که در آن بوده

ناهماهنگ ،پیوستگی متن را برای خواننده درکشدنی

است ،بیش از ساعتی از شهامگاه و صهبحگاه بهه نظهر

کند؛ از اینروست که زبانشناسهان مهتن معتقدنهد «آن

نمهههیآیهههد» (بالقهههانی ،1345 ،ج 40قسهههمت اوّل،

عاملی که سبب تفکیک متن مرتبط و معنهادار از یهر

ص.)119

آن میشود ،صهرفا رابطهۀ بهین کلمهات و یها عناصهر
پیوندی نیست؛ بلکه عاملی است فراتهر از جملهه کهه

 .3زیباییها و دستتاوردهای پيوستتگی مانتایی در

همبسههتگی یهها ارتبههاط مطالههب (پیوسههتگی) نامیههده

سورههای منتخب جزء سی

میشود» (تاکی ،1378 ،ص.)137

یکی دیگر از عوامل زیبایی شناسی قرآن کهریم و

دانش پیشزمینه در ارتباط با فهم پیوستگی قهرآن

بلکه یکی از رازهای اعجاز آن که سبب تأثیرگهذاری،

با دانش کلی نسبت به زبهان عربهی ،فرهنهگ ،مسهائل
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اجتماعی ،قراردادهای اجتماعی و پدیده ههای ببیعهی

بخواند تا هم پیوستگی و هم زیبهایی حاصهل از آن را

معاصر نزول قرآن حاصل میشود؛ زیرا مخاببان اولّیۀ

درک کند؛ اما با عنایهت بهه کهالم پیشهین کهه گهاهی

و رسوم

اوقههات درک پیوسههتگی جملههههههای مههتن ،بهههدلیههل

و عادات و واژهها و کنایهها و موهلههای متناسهب بها

آگهاهنبهودن از شهرایط صهدور آن مختهل مهیشههود و

خود را داشتند و برای فههم دقیه بسهیاری از آیهات،

جملههای آن گسسته و بیارتباط به نظر مهیآینهد ،بهه

آشنایی با آنها ضرورتی اجتنا ناپذیر است؛ به همهین

دو دسته آیات از سورههای مدّ نظر استشهاد میشهود

سبب نیز مفسران برای تفسیر آیات قهرآن ،عهالوه بهر

که وجود عنصری ناهمگون در آن سبب شهده اسهت

تسلط بر علوم مختلف ادبی و یرادبی ،باید ابالعات

تا درک پیوستگی بهکندی و تنهها پهد از مراجعهه بهه

قرآن اعرا

جاهلی بودند که فرهنگ و آدا

جامعی از بافت موقعیتی آن روز جزیرهالعهر

کسهب

دانش پیشین حاصل شود:

میکردند تا هنگام نیاز ،با ینین پیش زمینهۀ ابالعهاتی

اوّلین نمونهه ،آیهات  17-20اشهیۀ اسهت( :یسفسلسها

رض و هدف اصلی آیه را استخراج کنند؛ «زیرا فهم

یَنطُرُونس إِلسی اإلِبِلِ کسیفَ خُلِقسهت .وَإِلسهی السهمَاءِ کسیهفَ

آیاتی که بهنحهوی متعهرض برخهی عهادات و رسهوم

ﹾ .وَإلسهی ایسرضِ کسیهفَ
ﹾ .وَإِلسی الجِبَالِ کسیفَ نُصِبَت
رُفِعَت

آن زمان شده و درصدد حک و اصالح یها نفهی

سُ هطِحَت) .ایههن آیههات یهارگانههه ینانچههه مالحظههه

یا توبیت آن برآمده است ،اقتضا میکند که مفسران بها

میشود ،ازنظر روساختی با عنصر پیوندی واو بها ههم

پهیش از اسهالم آشهنا

ارتباط پیدا کرده اند؛ ولی با این وجود بین آیهۀ  17بها

باشههند و خصوصهیات و جزئیهات آن را بشناسههند تهها

دیگر آیات ،به ظهاهر پیوسهتگی وجهود نهدارد و ایهن

آنچه در قرآن مردود یا توبیت شده است را بههخهوبی

به دلیل واژۀ ناهمگون شتر در کنهار کلمهاتی همچهون

و تعریف کنند .در یر این صورت برداشت

آسمان ،کوهها و زمین است کهه بها یکهدیگر تناسهب

عر

تاری و عادات و رسوم عهر

مشخ

آنها از آیات قرآن ناق

خواهد بهود» (منههاج دشهتی،

 ،1393ص 52با تصرف).

دارند .بادقت در مخاببان اولیۀ این آیات کهه اعهرا
صههحراگرد بودنههد و پیوسههته در ابههراف خههود شههتر،

در اینجا با این پیشفرض که سورههای مهدّ نظهر

آسمان ،کوهها و زمین را میدیدند ،راز پیوستگی ایهن

از پیوستگی معنایی الزم برخوردارند و بها عنایهت بهه

آیهات آشهکار مهیشهود؛ زیهرا ایهن آیهات بههترتیهبِ

این نکته که «پیوستگی یک پدیدۀ ذهنی است نه یهک

مشاهدات آنهان بهه رشهتۀ نظهم درآمهده اسهت (رک:

ویژگههی خههاص بههرای مههتن گفتههاری یهها نوشههتاری»

زمخشههری ،2009 ،ص .)1199بهها ایههن تفسههیر از واژۀ

(تبریهههزی ،1386 ،ص ،41بهههه نقهههل از جبهههری و

شتر ،پیوستگی آیات نمایان مهیشهود؛ بنهابراین بهرای

محمههدزاده ،1389 ،ص ،)60بههه آیههات خاصّههی بههرای

کشف معنا عهالوه بهر روشهنکهردن جایگهاه واژه در

نشان دادن پیوستگی موجود در آنها استشهاد مهیشهود

فرهنههگ لغههت و قههرآن ،بایههد واژه را در حههوزهای از

– آنگونه که در بحث زیبهاییشناسهی انسهجام آیهات

واژه های دیگر و در ترکیب میان کلمات جستجو کرد

امکانپذیر بود-؛ زیرا پیوستگی در شریانهای تمهامی

و ساختار هندسی آن را به دست آورد .بها ایهن روش

آیات جریان دارد و هر فرد بایهد خهود ایهن آیهات را

میدان هایی از مفاهیم نشان داده مهیشهود کهه ارتبهاط
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هریک با موضهوعات دیگهر روشهن و ژرفهای کهالم

زیبایی و کشش مخابب به آن میشهود .ایهن زیبهایی

نمایان میشود (رک :ایازی ،1385 ،ص 43به بعد).

همانند زیبایی عناصر انسهجامی در سهطی روسهاخت

دستۀ دوم از این آیات ،آیات ابتدایی سورۀ تکویر

متن احساس نمیشود؛ ولی نبهود آن از درجهۀ اعتبهار

ﹾ .وَإِذسا
است( :إِذسا الشَّمدُ کُوبرَت .وَإِذسا النجُومُ انکسهدَرَت

مههتن و ادبیّههت آن مههیکاهههد و آن را درحههدّ متنههی

ﹾ .وَإِذسا الوُحُههوشُ
ﹾ .وَإسذسا العِشسههارُ عُطِّلسههت
الجِبَههالُ سُ هیبرست

بیارزش تنزّل میدهد .گفته میشود که زیباییِ عنصهر

ﹾ) ( )1-5که به حوادث آسهتانۀ قیامهت اشهاره
حُشِرست

پیوسههتگی بههرخالف زیبههایی انسههجام درکشههدنی و

دارد .در اینجا نیز با وجودیکه عنصر واو بهین آیهات

توصیفناشدنی است.

انسجام برقرارکرده است؛ ولی ارتبهاط معنهایی برخهی
پدیده ها (رهاشهدن شهتران بهاردار ده ماههه) در کنهار

نتيجهگيری

اتفاقههات دهشههتناکی یههون درهههم شههدن خورشههید،

در این پژوهش پهارهای از زیبهاییهها و اسهرار و

تیره شدن ستارگان ،به راه افتادن کهوههها و  ...پوشهیده

لطافهتههای قهرآن کههریم برمبنهای نظریهۀ انسههجام و

است که همگی از برهم خوردن نظهم ببیعهی جههان

پیوستگی هالیدی و حسن ( )1976تبیین شد .باتوجهه

حکایت دارد؛ ولی با این تفسیر که «برای مردم جزیره

به اینکه بخش زیهادی از آیهات قهرآن دربهارۀ مسهئلۀ

شتر مهمترین وسیلۀ زندگی و با ارزشتهرین سهرمایه

قیامت و ضرورت معاد نازل شده است ،هشت سهورۀ

بود و به محهض اینکهه آبسهتنی مهاده شهتر بهه ده مهاه

نبأ ،نازعات ،تکویر ،انفطار ،مطفّفین ،اشهیۀ ،زلزلهۀ و

میرسید ،بیش از همه ،صاحبش به آن عالقهمند بهود،

قارعههۀ از جههزء سههیام کههه اساسهها بههه ایههن مسههئلۀ

به این یگانه وسیلۀ

شدند .در بخهش اول

باتوجه به عالقه و دلبستگی عر

پرداخته اند ،برای تحقی انتخا

زندگی ،این عنوان در آیه بیان نمونهای است از آنچهه

مقالههه کههه بههه تحلیههل زیباشههناختی عنصههر انسههجام

بیشتر آدمی به آن عالقهمند است و نموداری اسهت از

اختصاص داشت ،آیاتی از سورههای مدّ نظر انتخها

و بیسروسامانی و به خهود اندیشهیدن و از

شد که عناصر انسهجامی بههنحهوی ملمهوس در آنهها

اضطرا

همۀ عالقهههها بریهدن در آن هنگهام ،ینهانکهه از بها

بهکار رفته بود .نتیجۀ حاصل از این بخش ،نشاندهندۀ

ارزشترین امور دلبسته رها میشود و معطّل میماند»

آن است که عنصر ارجهاع پسهینی و حهذف و تکهرار

(بالقانی ،1345 ،ج 40قسمت اوّل ،ص .)172بها ایهن

لفظی با بزرگ جلوه دادن و درک نشدن واقعهۀ قیامهت

توضیحات راز قرارگرفتن این پدیدهها در کنار یکدیگر

تکرار ساختار ترکیبی بها حرکهت بخشهی بهه تصهاویر

و پیوستگی معناییشان روشن میشود؛ زیرا همگی در

قیامت و ایجاد فضای ترس و وحشت ،تضاد و تقابهل

نشان دادن بینظمی و هرج و مرج با یکدیگر اشهتراک

و تناسب با ترسهیم فضهاهای هماهنهگ بها بهشهت و

دارند و با پی بردن به وجود ینین وجه شهباهتی بهین

دوزخ ،نقش عمده ای در تبیین مفاهیم مرتبط با قیامت

آنها پیوستگی آیات درکشدنی است.

داشته اند .در بخش دوم مقالهه ،نقهش زیبهاییشناسهانۀ

پیوستگی با حضور نامحسوس خود در ههر مهتن

عنصر پیوستگی در آیاتی از سورههای منتخب ،تبیهین

معنادار ادبی (و ازجمله سورههای بحثشهده) سهبب

و لزوم آن برای یک متن معنادار ادبی همچهون قهرآن
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در کنار انسجام اثبات شد و این نتیجه به دسهت آمهد
که عنصهر پیوسهتگی بها حضهور در زیرسهاخت مهتن
عالوه بر ایجاد زیبایی سبب کشش و جذ

مخاببان

قرآن میشود؛ زیرا متن فاقهد ایهن عنصهر هرینهد در
ظاهر از عناصر انسجامی برخوردار باشهد ،ههیچگونهه
قدرتی بر جذ

مخابب ندارد؛ بنابراین این دو عنصر

 .6البرزی ،پرویز (1386ش) ،مبانی زبانشناسی مهتن،
تهران :امیرکبیر.
 .7ایههازی ،محمههدعلی (1385ش) ،اصههول و مبههانی
زیباییشناسی قرآن کریمwww.bashgah.net .

 .8بهرامپور ،ابوالفضل (1391ش) ،تفسیر یک جلهدی
مبین ،قم :انتشارات آوای قرآن ،یاپ سوّم.

در کنار یکهدیگر و بها ههم معنهاداری و زیبهایی مهتن

 .9پاشازانوس ،احمد و همکاران (1394ش) ،تحلیهل

قرآنی را رقم میزنند .با این تفاوت که عنصر انسهجام

عناصر نقشمند در انسهجام بخشهی بهه سهاختار

به دلیل حضور در برونۀ متن ،نقهش بهارزی در کشهف

آوایی متن قرآنی (بررسی مهوردی سهورهههای

زیباییهای نهفته در قرآن ایفها مهیکنهد؛ ولهی عنصهر

قمههههر ،رحمههههن و واقعههههۀ) ،دو فصههههلنامۀ

پیوسههتگی بهههدلیههل حضههورش در درونههۀ مههتن و

علمیپژوهشی پژوهشنامۀ تفسیر و زبهان قهرآن،

بوالنی شدن زمان ادراک آن نقش برجستهای در ایفای

.25-42

این رض ندارد.

شمارۀ هفتم ،ص

 . 10تاکی ،گیتی (1378ش) ،پیوسهتگی و همبسهتگی
متن در زبان فارسی ،مجلّۀ علوم انسانی دانشگاه

منابع

سیستان و بلویستان.

 .1قرآن كریم.

 .2ابنیثیر ،ضیاءالدین (بیتا) ،المول السهائر فهی ید
الکاتب والشاعر ،تحقی یحمد الحوفی و بدوی
ببانۀ ،القاهرۀ :نهضۀ مصر ،ج  2و .3

 . 11تفتازانی ،سهعدالدین (2001م) ،المطهوّل ،تحقیه
عبدالحمید هنداوی ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 . 12جبهههری ،سوسهههن و سهههیدعبّاس محمهههدزاده
(1389ش) ،پیوسههتگی در سههبک نوههر صههوفیانه

 .3ابنعاشور ،محمّد (بیتا) ،تفسیر التّحریر و التنویر،

رشهههیدالدین میبهههدی ،فصهههلنامۀ تخصّصهههی

الدّار التونسیّۀ للنّشر -الدار الجماهیریّۀ للنّشهر و

سبک شناسی نظهم و نوهر فارسهی (بههار اد )،

التّوزیع و اإلعالن ،ج .30

سال سوّم ،شمارۀ  ،2ص

.59 -76

 .4امیههری خراسههانی ،احمههد و حلیمههه علههینههژاد

 . 13جرجانی ،عبدالقاهر (بیتا) ،دالئل اإلعجهاز ،قهریه

(1394ش) ،بررسی عناصر انسجام متن در نفوهۀ

و علّ علیه یبوفهر محمود محمّد شاکر ،بیجها،

المصههدور براسههاس نظریههۀ هالیههدی و حسههن،

بینا.

متن پژوههی ادبهی ،سهال نهوزدهم ،شهمارۀ ،63
ص

.7-32

 .5آلوسی ،محمود بن عبداهلل (بهیتها) ،روح المعهانی

 .14حسنزاده ،حمید (1383ش) ،آرایۀ تضاد در قرآن،
مجلّۀ پیام جاویدان ،شمارۀ  ،4ص

 . 15خطّابی ،محمّد (1991م) ،لسانیّات الن

.29 -36

ّ (مدخل

فی تفسیر القرآن العظیم والسبع الموانی ،بیروت:

إلی انسجام الخطا ) ،بیهروت :المرکهز الوقهافی

دارالفکر ،ج.30

العربی.
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 . 16الههرّازی ،فخرالههدین محمّههد (1981م) ،التفسههیر

 . 26گلشایی ،رامین (1392ش) ،ارزیهابی نظریههههای

الکبیر (مفهاتیی الغیهب) ،بیهروت :دارالفکهر ،ج

انسجام و پیوستگی متنهی :بههسهوی یهاریوبی

32و.31

برای ارزیابی خوانشپذیری در سهطی گفتمهان،

 . 17رمضان النجّار ،نادیۀ (2006م) ،علم اللغۀ النصّهی
بین النظریۀ والتطبی  :الخطابۀ النبویهۀ نموذجها،

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ،شمارۀ ،31
ص

.31- 57

 . 27مشههاهری فههرد ،عطیههه و همکههاران (1395ش)،

علوم اللغۀ ،العدد الوانی ،المجلّد التاسع.
 . 18زمخشههری ،جههاراهلل (2009م) ،تفسههیر الکشّههاف،

کارکرد تضاد و تقابل در زیباییشناسی تصهاویر
زلیات عطار براساس آراء جرجهانی ،فصهلنامۀ

بیروت :دارالمعرفۀ ،الطبعۀ الوانیۀ.
 . 19صلیجهو ،علهی (1377ش) ،گفتمهان و ترجمهه،

علمیپژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»،
شمارۀ  ،41ص

تهران :مرکز.
 . 20بالقانی ،سیدمحمود (1345ش) ،پرتوی از قرآن،

.51 -81

 . 28منهههاجدشهههتی ،ابههراهیم (1393ش) ،تارنمهههای

شخصی >.<http://menhajdashti.ir

تهران :شرکت سهامی انتشار.
 . 21بباببایی ،محمّدحسین (بیتها) ،تفسهیر المیهزان،

 . 29مهاجر ،مهران و محمد نبوی (1376ش) ،بهسوی

مترجم محمّدباقر موسوی همهدانی ،قهم :دفتهر

زبانشناسی شعر :رهیافتی نقش گرا ،تهران :نشهر

انتشارات اسالمی وابسهته بهه جامعهۀ مدرّسهان

مرکز.

 . 30میرحههههاجی ،حمیدرضهههها (1390ش) ،مبههههانی

حوزۀ علمیّۀ قم ،ج.20

 .22علیان ،یوسف سلیمان (2010م) ،النحو العربی بین
نحو الجملۀ ونحو النّ

 :مول من کتا

سیبویه،

المجلّۀ ایردنیۀ فی اللغۀ العربیۀ وآدا ها ،العدد
 ،1المجلّد السّابع ،ص

.185-230

 . 23فتوحی ،محمود (1392ش) ،سبکشناسی ،تهران:
سخن ،یاپ دوّم.

 . 24فرشهیدورد ،خسههرو (1384ش) ،دسههتور مفصّههل
امروز ،تهران :انتشارات سخن ،یاپ دوّم.
 . 25لطفی پور سهاعدی ،کهاظم ( ،)1371درآمهدی بهه
سخنکاوی ،مجلّۀ زبانشناسی ،سال نهم ،شمارۀ
 ،1ص

.9 -39

زیباییشناسی متن در زبهان عربهی ،پژوهشهنامۀ
نقد ادبی عربی ،سهال اوّل ،شهمارۀ اوّل ،صه
.154-182

 . 31ولیئههی ،یههوند و همکههاران ( ،)1395عوامههل
انسههجام متنههی در سههورۀ نههوح ،دو فصههلنامۀ
علمیپژوهشی پژوهشهای زبانشناختی قهرآن،
سال پنجم ،شمارۀ اوّل ،ص

.69-86

32. Halliday, M. A. K., and Hassan., R. (1976),
Cohesion in English, London: Longman.
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