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Abstract
The "linguistic context" is a text that emerges from the bond between words
and lexical relations, and words find meaning through application in this
context. "Collocation," is a purposeful companionship of vocabulary in the
linguistic context of the text, which has a significant impact on the
formation of the lexical and syntactic system of the language and the
induction of the concepts desired by the speaker. In the present study, it has
been tried to analyze and study the effect of the linguistic texture of the
Surah Ibrahim in the formation and selection of words collocation with the
descriptive-analytical method. The analysis of the collocation of the words
at the level of nominal and verbal structures and the analysis of the degree
of conformity of these associations with the subjects and concepts of the
contexts of verses shows that the use of this linguistic technique in surah is
quite purposeful and conscious. On the other hand, the necessity of the
linguistic context and the implications that the context of the text seeks to
convey to the audience has led to the arrangement and selection of these
words in the syntax. In addition to presenting new meaning and beyond the
meaning of words, the use of these collocations in different semantic
domains has created common terminology in the texts. The salience of these
collocations in the linguistic context by creating awareness in the audience
makes the audience better understand the message and content of the text by
analyzing this text phenomenon.
Keywords: Surah Ibrahim, Linguistic context, Collocation, Nominal
structure, verbal structure
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چکيده
«بافت زبانی» متنی است که از پیوند بین واژگان به وجود میآید و کلمهها ازطریق کااببرد دب ایان
بافت ،معنا پیدا میکنند« .باهمآیی» همنشینی هدفمند واژگاان دب بافات زباانی ماتن اسات کاه دب
شکلدهی نظام واژگانی و نحوی زبان و القای مفاهیم مدنظر متکلّم ،تأثیر بسزایی دابد .دب پاووه
حاضر ،تالش شده است با بوش توصیفیتحلیلی ،تأثیر بافات زباانی آیاات ساوبه اباراهیم(ع) دب
چین

و گزین

باهمآیی واژگاان بربسای و تحلیال شاود .تحلیال بااهمآیای واژگاان دب سا

ساختابهای اسمی و فعلی و بربسی میزان ت ابق این همنشینیها با موضوع و مفهاوم سایاق آیاات
نشان میدهد کاببرد این شگرد زبانی دب سوبه کامالً هدفمند و آگاهانه اسات .همنناین ،اقتضاای
بافت زبانی و داللتهایی که بافت متن دب پی انتقال آن به مخاطب است ،سبب چیان

و گازین

این واژگان دب زنجیرۀ کالم شده است .کاببست این همای هاا دب حاوزههاای معناایی متفااوت،
افزون بر خلق معنایی جدید و فراتر از معناای معجمای بارای واژگاان ،سابب ابا اۀ اصا الحاتی
متداول دب متون نیز شده است .برجستگی این همآییها دب بافت زبانی سوبه اباراهیم(ع) باا ایجااد
هوشیابی دب مخاطب ،سبب شده است خواننده با تحلیل این پدیدۀ متنی به دبک بهتاری از پیاام و
محتوای متن برسد.
واژههای كليدی
سوبه ابراهیم(ع) ،بافت زبانی ،باهمآیی ،ساختاب اسمی ،ساختاب فعلی.

 -1طرح مساله

پووهشگران حوزۀ علوم قرآنی و زبانشناسای ،هماوابه

قرآن کریم بهعنوان یک الگوی زبانی ،همیشه کانون

تالش کردهاند زیبایی های ظاهری و دبونی این معجزۀ

توجّااه پووهشااگران و ناقاادان ادباای بااوده اساات.

الهی با به طرق مختلف و با یابیگرفتن از بویکردهاا

*نویسنده مسئول
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و نظریههای نقدی و ادبای قادیم و جدیاد واکااوی و

بافت آیات ایان ساوبه ،چگوناه باه انتقاال اندیشاه و

کنکاش کنند تا عالوه بر کشف زیبایی های ادبی جدید

مفاهیم کمک کرده و سبب ایجاد ابتباط بین خواننده و

دب قاارآن ،خودنمااایی ایاان اعجاااز الهاای با دب براباار

متن شده است؟

نظریات و مکاتب نقدی معاصر باه ب کشایده و بماز
تازگی و جااودانگی آن نمایاانتار شاود .قارآن کاریم

 -1-1روش پژوهش

بهعنوان یک اثر ادبی فرابشری ،بارای القاای اندیشاه و

شاایوۀ کاااب دب ایاان پااووه  ،من بااق باار بوش

مفاااهیم و تأثیرگاا ابی باار مخاطااب از شااگردهااای

توصیفیتحلیلی قراب داده شده است .این بوش یکی از

گوناگونی استفاده کرده است؛ یکای از ایان شاگردهاا

شیوه های تحلیل متن است که با تمرکاز بار اطالعاات

کاببرد «همآیی واژگان» دب بافت زبانی آیات است.

کامل دببابۀ یک موضوع دب پی دساتیاابی باه نتاای

هم آیی یکی از ویوگی های مهم زبانی است کاه دب

علمی است .دبواقع این شایوۀ پووهشای باا توصایف

ویاوهای

پدیده یا موضوع م العهشاده دب ماتن و تحلیال دقیاق

دابد (شریفی و ناموب ،1391 ،ص )40؛ اماا آنناه سابب

دادهها ،دب پی دستیابی به نتایجی است کاه بتاوان آن

برجستگی این بویکرد زبانشناسی ازسوی پووهشگران

با به تمام ماتن تعمایم داد (مباابک ،1992 ،ص  )30تاا

و ناقدان ادبی شده ،بربسی باهمآیی واژگاان دب بافات

بوی مخاطب گشوده شود و فهم

شکل دهی نظام واژگانی و نحوی زبان ،نقا

زبانی متن و نق
چیاان

بافت زبانی و زنجیرۀ کالم دب نحاوۀ

واژگااان و تااأثیر آن دب القااای مفاااهیم ماادنظر

دبینۀ جدیدی پی

متون ادبی با برای او آسانتر و ل تبخ تر کند.
نویسندگان دب این جستاب ضمن تبیاین چاابچو

نویسنده ازطریق همنشینی اسات کاه ایان واژگاان باا

نظری و ابا ۀ توضایحاتی بوشان دبباابۀ بااهمآیای و

واژگان دیگر به دست می آوبند .عالوه بر این ،کشاف

بافت زباانی و چگاونگی ابتبااط آنهاا باا یکادیگر دب

معنایی فراتر از معنای معجمی و ابا اۀ حاوزۀ معناایی

گزین

واژگان و بناا بار تقسایم شاکلهاای

جدید برای واژهها یکی از نتاای کااببرد ایان ویوگای

باهم آیی واژگاانی دب قارآن کاریم باه دو ناوع اصالی

زبانی است .نویسندگان دب این جستاب تالش کاردهاناد

باهم آیی دب س

تناسب فعلای

تا با بربسی انواع باهمآیی واژگان دب سوبه ابراهیم(ع)،

به تحلیل تأثیر بافت زبانی دب گزین

بهعنوان یک الگوی زبانشناسی نوین دب تحلیل ماتن و

دب سوبه ابراهیم پرداختهاند.

با توجّه به نق

تناسب اسمی و س

باهمآیی واژگانی

بافت زباانی باه ساؤاالت زیار پاسا

دهند.

 -2-1پيشينۀ پژوهش

 -1انااواع باااهمآیاایهااای بااهکاببفتااه دب سااوبه
ابراهیم(ع) کداماند؟
 -2بافت زبانی یا همان سیاق آیات چاه نقشای دب
گزین

و چین

باهمآیی واژگان این سوبه دابد؟

 -3گزین

باهمآیی واژگان باا توجّاه باه سایاق و

پووهشگران و زبانشناساان دب باساتای تعریاف و
دستهبندی هم آیی و کاببرد آن دب متون ،آثاب فراوانی با
به بشتۀ تحریر دبآوبدهاند و هر یاک از چشامانادازی
متفاااوت بااه تااأثیر ایاان بویکاارد زبااانی دب ادبیااات
پرداختااهانااد .ایاان ویوگاای زبااانی دب ادبیااات قاادیم و

تأثیر بافت زبانی دب گزین

باهمآیی واژگان قرآن کریم «م العۀ موبدی سوبه ابراهیم(ع)»
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ازسوی علمایی همنون جاحظ نیز به آن پرداخته شده

آن از حیااا انحص ااب و پاای بیناای واژههااا ،ضااوابط

و نمونه هایی از قرآن برای آن ذکر شاده اسات؛ مانناد

مصاحبه و انواع آن و نیز اثر محایط و ت اوّب زباان دب

همآیای «الصالة واالکاال و» و «الجنالوةواالنال و» و «الجال و

پیدای

مصاحبات و معرفی ایان بویکارد زبانشناسای

ااإلنس» و ( ...جاحظ ،2003 ،ص  .)20جی .اب .فارث،1

نزد علمای قدیم عر

زبانشااناا انگلیساای ،نخسااتین کساای اساات کااه ایاان

با واکاوی کردهاند.

• امیری و همکابان (1395ش) دب پووهشی باه ناام

اص الح زبانشناسی با دب ادبیات م رح کرد و به تبیین

«خ اهای ترجمه دب باهم آیی قرآنی با تکیه بر دیادگاه

آن پرداخت .دب زمینۀ م العۀ باهمآیی دب قارآن کاریم،

نیومابک ،بیکر و البسون» و نیز ترجماۀ قارآن ،ساعی

م العات مختلفی انجام شده که دب اداماه باه برخای از

کردهاند یک تقسیمبندی جدید از چال های ترجمه با

آنها اشابه شده است.

ابا ه کنند .دب این پاووه  ،باا اساتخراج نموناهای از

• س ایّدی و اخالقاای (1391ش) دب مقالااه «تحلیاال
باب ۀ باهم آیی واژگان دب قرآن کاریم م العاۀ ماوبدی

ترجمااۀ باااهمآیاای از  10ترجمااۀ معاصاار قاارآن،
باهحلهایی برای این چال ها ابا ه شده اسات .نتاای

سوبه بقره» ،با معرفی  15باب اۀ معناایی دب قارآن54 ،

این پووه

صوبت باهم آیند با استخراج کرده و به بیان و معرفای

تفاوت دب ترتیب قرابگرفتن باهم آیی دب زباان مبادو و

نشان میدهاد

مقصد و یکسانسازی معادلها دب ترجماۀ هامآیای دب

باب ۀ معنایی تقابل ،از پرکاببردترین باب ههای همآیای

سراسر قرآن توجّه کنند تا این امر باه انساجام دب ماتن

دب قرآن است.

ترجمۀ قرآن منجر شود.

انواع باهم آیی پرداخته اند .نتای پووه

نشان مای دهاد مترجماان قارآن بایاد باه

• آهنگر و میکده (1395ش) دب مقالاهای باا عناوان

با بربسای نموناههاای فاوق و نیاز پاووه هاای

«واکاوی زبانشناختی باهم آیی واژگانی دب قرآن مجیاد،

دیگری از این قبیل ،چنین یافت شد که موضوع اصالی

شواهدی از سُوَب مبابکه إسارا ،،کهاف ،ماریم و طاه»

بیشتر این پووه ها ،بربسی انواع باهمآیای و معرفای

ضمن معرفی و تحلیل آمابی  20نوع باهمآیای و ذکار

آنها و ساس

ذکار شاواهدی از قارآن اسات و کمتار

شواهدی از قرآن به تبیاین فرایناد بااهمآیای دب قارآن

پووهشی به تأثیر بافت زبانی ،دب گازین

بااهمآیای و

بر آن است تا میزان تأثیر ایان

ابا ۀ معنای جدید از این همای ها ،با توجّه به مفهاوم

بویکرد زبانی با دب انسجام متنای قارآن محاک بزناد.

القاایی و انتقااالی ساایاق بااه مخاطااب پرداختااه اساات؛

حااکی از

ساوبه

پرداخته اند .این پووه

تحلیلهای آمابی انجامشده دب این پاووه

بنابراین ،نویسندگان دب این جستاب ،باا انتخاا

این است که بوابط اسنادی و تقابال ،بیشاترین میازان

ابراهیم(ع) تالش کردهاند تأثیر بافت زبانی دب انتخاا

وقوع دب قرآن با به خود اختصاص دادهاند.

باهم آیی و تعریف داللتی نو برای این همنشاینی با باا

• اخوانمقادم و پااکنیّات (1395ش) دب پاووه

توجّه به مقتضا و مضمون آیات تحلیل کنند.

«چیستی مصاحبه یاا هام آیای لفظای و م العاۀ آن دب
قرآن» ،با بوش توصیفیتحلیلی ،سابقۀ مصاحبه و انواع
j.r.fres
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 -2چارچوب نظری

مختلف همان اقتضایی اسات کاه بافات زباانی بارای

 -1-2باهمآیی

انتقال معناا باه مخاطاب ،آن با ایجااد مایکناد؛ زیارا

باهمآیی 1یاا «المصال بةةو» تجماع ترکیبای واژگاانی

ازطریق همنشینی هماین واحادهای زباانی اسات کاه

است که واژههای آن دب مالزمت و کناب هم میآیناد و

امکان انتقاال مفااهیم همنشاینشاده فاراهم مایشاود

کاببرد پیدبپی این واژهها سبب میشود هرگاه یکی از

(صاافوی ،1379 ،ص  .)247محمااد حلماای هلیاال ،بااا

آنها آوبده شاود ،واژۀ دیگار خاود باه خاود دب ذهان

توجّه به پیوند معنایی بین واژهها ،هامآیای با اینگوناه

تداعی شود (مختااب عمار ،1998 ،ص  .)74نخساتینبااب

تعریف میکند «گردهمآییهای معجمی برای دو کلماه

فرث ،زبانشناا بریتانیایی ،این بویکرد زبانشناسای با

یا بیشتر که بر حسب عاادت باا همراهای و تکاراب آن

م رح کرد (الدسوقی ،1420 ،ص  .)279او معتقد اسات

واژه ها و پیوند معنایی بین آنها همراه است» (الحساینی،

هاار واژه دب بافاات جدیااد یااک واژه جدیااد اساات .از

 ،2007ص .)29

دیدگاه زبانشناسی فرث ،مفهوم باهم آیی این است کاه

همآیی واژگانی از دو عنصار اصالی تشاکیل شاده

معنی هر واژه به کماک واژه هاایی کاه معماوالً باا آن

است؛ ابتدا کلمۀ محوبی « »nodal wordکه تناسب و

متالزم می شوند و قرابگرفتن آن کلماه دب بافاتهاای

همراهی آن با دیگر کلمات تکاراب مای شاود .دیگاری

زبانی گوناگون ،مشخص میشود (صال حسنین،2005 ،

کلمااۀ موافااق یااا هاامآینااد « »collective wordکااه

ص 81؛ مختاااب عماار ،1998 ،ص  .)68دبواقااع ،فاارث

مصاحبت با کلمۀ محوبی با قبول میکند (کاریم زکای،

معتقد اسات معناای معجمای واژگاان باا معناایی کاه

 ،2000ص .)43

بهواس ۀ کاببرد آنها دب متن به دست میآیاد ،متفااوت
است .به بیان دیگر« ،هر واژه دب سیاق ،مولودی جدید

هم آیی از حیا قرابت و نزدیکای نیاز باه دو ناوع
تقسیم میشود:

مثبت آن از بافات مشاخص مایشاود و

هاامآیاای عااادی «»usual collection؛ ایاان نااوع

سیاق بوح جدیدی دب آن میدمد که با دیگر واژگاانی

باهم آیی به شکل عادی دب کالم یافت میشود و بارای

که دب یک نظام خ ی آماده اناد ،منساجم و هماهنا

مخاطب پی بینیشدنی است .مانند زمانی که متکلّم از

است و نق

است» (یون

علی ،2007 ،ص  .)203بر اسااا ایان،

بافت زبانی متن بر حسب نیازی که مفهاوم و موضاوع

واژه «شاخه» سخن میگوید ،مخاطاب خاود باه خاود
منتظر کلمه «دبخت» است.

همان بافت اقتضا میکند ،معناای واژگاان با دب قالاب

همآیی غیرعادی « »unusual collectionیاا غیار

همنشینی آنها با دیگر واژگان تعیین می کند .همنناین،

منتظره؛ این نوع مصاحبت بستگی به نوع متن و خاالق

هم آیی ازطریق ابتباطی که کلمات باا یکادیگر دابناد،

متن و میزان بالغت او دابد (کریم زکی ،2000 ،ص .)43

دب متن ظهوب مییابد؛ بهگونهایکه ممکن است واژهای

دبواقع این نوع تناسب با توجّه باه میازان خالقیّات و

بااا واژههااای مختلااف دب ابتباااط باشااد (لنگاارودی و

بالغت نویسنده متن ،غیرمنتظره بوده و نزد هار ادیاب

عبدالعلی ،1391 ،ص  .)27همآیی یک واژه با واژههاای

متفاوت است.

.collocation

1

باهمآیی واژگان قرآن کریم «م العۀ موبدی سوبه ابراهیم(ع)»

تأثیر بافت زبانی دب گزین

47

بساتگی دابد .دبواقاع ،ایان بافات ماتن و قرابگارفتن

 -2-2باهمآیی و بافت زبانی
پدیدۀ باهم آیی دب زبانشناسی ،پدیادهای مارتبط باا

واژگان دب نظام افقای اسات کاه بارای ایجااد معاانی

بافت زبانی یا سیاق جملاه اسات؛ زیارا بافات زباانی

شکلگرفته دب ذهن ماتکلّم و انتقاال ایان مفااهیم باه

بسااتری اساات کااه معنااای واژههااا و جمااالت دب آن

مخاطب دب قالب آوا ،واژه و جمله دست باه گازین

مشخص میشود .به بیان دیگر ،معنای شاکلگرفتاه دب

می زناد .باه بیاان دیگار ،بافات هماان مبناای اساسای

ذهن متکلّم ،به واس ۀ چین

و گازین

واژگاان و باه

شکل گیری سخن است که دب فهم مراد ماتکلّم ،نقا

اقتضای بافت زبانی دب متن نماود پیادا کارده اسات و

مهمی دابد .به نظر آننه دب معنای باهمآیی و باب ۀ آن

و نیز نظم موجود دب آن،

با بافت متن آوبده شده ،با آننه عبدالقاهر جرجانی دب

به معنایی دست مییاباد کاه ماتکلّم ،دب پای انتقاال و

نظریۀ نظم از آن سخن گفته است ،بدون ابتباط نیست.

تفهیم آن است .باه بیاان دیگار ،گااه دبیافات معناای

اگرچه جرجانی بهوضوح از ایان اصا الح ناام نبارده

واژگان ،فقط ازطریق بافتی که دب آن قاراب گرفتاهاناد،

است ،وقتی اهمیت تناسب بین لفظ و معنی و جایگااه

دبیافت شدنی است (صافوی ،1379 ،ص )167؛ زیارا

آن دب سیاق جمله با بیان می کند ،معتقد است «کلمات

بافت زبانی ،فضایی است کاه یاک ماتن دب آن شاکل

از حیااا اینکااه مجردنااد و کلماااتی مفردنااد ،مزیتاای

میگیرد؛ این فضا ممکن است مربوط باه داخال زباان

ندابند؛ بلکه فضیلت داشتن و نداشتن الفاظ ،مربوط باه

یعنی واژهها ،جملهها یاا عباابات قبال و بعاد آن واژه

تناسب معنی لفظی با لفظی دیگار اسات کاه دب کاالم

باشد که به آن بافت زبانی یا متنی می گویناد (دیاانی و

پاای

از آن آمااده یااا بعااد از آن قااراب گرفتااه اساات»

پاارچم ،1397 ،ص  .)104دبواقااع ،بافاات زبااانی «متناای

(جرجااانی ،2004 ،ص  .)46دبواقااع ،جرجااانی بااا ایاان

است که از پیوند کلمهها ،جملهها و بوابط واژگانی باا

سخن به اهمیت جایگاه واژه دب بافت زبانی و نیز تأثیر

هاام پدیااد ماایآینااد .سااخنگااو بااا پیونااد شاامابی از

همنشینی واژگان باا کلماات دیگار دب القاای معنای و

جملههای زبان ،یک بافت یا یاک ماتن مایساازد کاه

مفهومی اشابه میکند که متکلّم دبصادد انتقاال آن باه

بافت زبانی نامیده میشود .کلماههاا و جملاههاا تنهاا

مخاطب است.

مخاطب با تحلیل این گزین

دبون این بافت زبانی معناداب میشوند» (فتوحی،1391 ،

زمانی که سخن از بربسی همنشینی و هام آیای دب

ص  .)57دب همین باستا ،فارث باهعناوان ابا اهدهنادۀ

سوبههای قرآن کریم به میان میآیاد ،بیاان ایان نکتاه

نظریۀ بافت دب زبانشناسی معاصر ،بر این باوب است که

ضروبی است که بافت زبانی و اقتضای داللای آیاه دب

کلمه ،خابج از سیاق و بافت جمله ،هیچ معنایی ندابد؛

این باهم آیی تأثیر بسزایی دابد؛ زیرا وقتی متن

بلکه معنای

با بهواسا ۀ کااببرد دب زباان و از نقا

گزین

قرآنی ،کلماتی با دب سایاق و بافات زباانی یاک آیاه،
میکند و کلماات هاممعناای نزدیاک باه واژۀ

آفریده دب زبان کسب میکناد (مختااب ،1998 ،ص .)68

گزین

توضیحات فوق ،نشان میدهد معناای واژگاان ،عاالوه

گزینشی با بد میکند ،قصد دابد با ایان انتخاا

باار همنشااینی بااا دیگاار واژگااان بااه جایگاااه و نحااوۀ

مفهوم ویوه با به کمک اقتضای بافت زبانی آیه القا کند

قرابگرفتن آنهاا دب سایاق و بافات زباانی جملاه نیاز

و اگر همین سیاق ،تصمیمی برای انتقال معناایی دیگار

یاک
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اتخاذ کند ،از واژگانی بهره میگیرد کاه دب بافاتهاای
مشابه قبلی از آنها دوبی جسته است.

بهرۀ فراوانای بارده ،تناساب و همنشاینی موصاو
صفت است؛ زیرا همنشینی بین موصو

و

و صفت یکی

کاببرد تالزم و هم آیی واژگانی دب مشاخصکاردن

از ابزابهای ایجاد انساجام دب ماتن اسات کاه از گا ب

معنا بهوضاوح دبکپا یر اسات؛ زیارا اگار نویسانده،

ابتباطی که میان ترکیباات و پیونادهای معناایی ایجااد

بین کلمات با بعایت نکند،

میکند ،این ابتباط با فراهم مایساازد کاه یاک اصال

قواعد و معیابهای انتخا

این امر سبب نوعی نابهنجابی معنایی میشاود (صاال

بنیادین دب توانمندی متن است (جاسم ،2018 ،ص .)76

الحسنین ،2005 ،ص .)117به بیاان دیگار ،دب کنااب هام

دب آیااات سااوبه ابااراهیم(ع) ،نااصّ قرآناای دب

قراب گرفتن الفاظ دب بافت زبانی یک اثار ادبای ،نقا

بافااتهااای مختلااف باارای تبیااین اهاادا

تعیینکنندهای دب خلق معناای جدیاد دابد .عاالوه بار

همنشینی هاای گونااگون بهاره بارده اسات .دب آیاات

این ،سبب میشود مخاطب با توجّه به کاببرد این ناوع

ابتدایی سوبه ،همای

کلمۀ محوبی «الْعَزِيزِ» با دو واژۀ

قراباات و تناسااب بااین واژگااان ،از معنااای معجماای

هم آیند متفاوت ،یعنی «الْحَمِیدِ» و «الْحَکِایمُ» دب قالاب

تعریفشده برای این واژگان به معنایی برسد که متکلّم

و صفت دبخوب توجّه است «الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَااُ

با توجّه به بافات زباانی ،قصاد دابد باا گازین
هم آیی ،آن با به مخاطب

ایان

القاا کناد .م العاۀ هامآیای

واژگانی بر این اصل تأکید می کند کاه داللات معناایی
تراکیب ،مختص به معنای معجمی واژگان نیست؛ بلکه
باید به تناسب مصاحبت بین کلمات نیز بارای بسایدن
به معنای مدنظر متکلّم توجّه شود (هماان ،صاص - 81

.)82

إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النََّاسَ مِنَ الظَُّلُمَاتِ إِلَى النَُّورِ بِإِذْنِ رَبَِّهِمْ إِلَى
صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيا ِ» (إباراهیم« )1 :وَمَاا أَرََْالْنَا مِانْ
رََولٍ إِلََّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبَيَِّنَ لَهامْ ََيِِاَُُّّ اللََّاه مَانْ يَشَااُ
وَيَهْ ِي مَنْ يَشَاُ وَهوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم» (إبراهیم .)4 :تالزم
و همراهی این دو ترکیب وصفی دب آیات باا موضاوع
تقریباً مشابه ،عالوه بر اینکاه باا برجساتگی زباانی دب
ساختاب آیه ،توجّه مخاطب با برانگیختاه اسات ،کاامالً
هدفمند بوده و دبصدد القای مفهومی است که با بافت

 -3تحليل مؤلّفههای همآیی در سوره ابراهيم(ع)

آیه نیز هماهن

 -1-3همآیی در سطح ساختار اسمی
دب این نوع هم آیی ،مصاحبت و همنشاینی باین دو
اسم شاکل مای گیارد و شاامل همنشاینی موصاو
صفت و مضا

موصو

متفاااوت از

و مضا الیه و مع و

و

و مع و علیه

میشود.

کالم با تفکّر آدمای اسات» (کنعاانی ،1384 ،ص )29؛
یعنی خواننده با تحلیل بوابط موجود دب بافت به دبک
معنای واقعی متن میبسد .به بیان دیگر ،مقتضاایی کاه
دب محتوای آیات م کوب نهفته است ،سبب شده اسات
بافت زبانی اقادام باه گازین

 -2-3بافت زبانی و همآیی موصوف و صفت
یکی از انواع هام آیای کاه بافات زباانی دب ساوبه
ابراهیم(ع) ،با گازین

است؛ زیرا «بافات ،عامال همبساتگی

آن دب انتقاال معاانی و مفااهیم

دو سااختاب متفااوت و

همنشینی این دو واژه با کلمۀ محاوبی «الْعَزِياز» کناد.
محتوای آیه اول ،فرستادن کتابی ابزشمند برای هدایت
بشر است؛ پ

بافات زباانی آیاه ،اقتضاا کارده اسات

خداوند عزّتمند و مقتدب ،به سابب نعمات قارآن و دب

تأثیر بافت زبانی دب گزین

پی آن هدایت انسان ،شایستۀ حمد و ستای
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باشد؛ باه

«العزيز» معنای جدیدی به مخاطاب ابا اه دهاد؛ بادین

همین دلیل ،بافت زبانی برای القاای معناای دقیاق ،باا

معنی کاه بادون ظلام باه انساانهاا ،خداوناد حکایم

واحدهای زبانی دب نظم افقی کالم ،سبب شده

پیامبرانی با به زبان اقوام فرساتاده اسات و هار کاه با

است دب کناب کلماۀ محاوبی «الْعَزِياز» ،واژۀ هام آیناد

بخواهد هدایت کناد و هار کاه با بخواهاد باه نشاان

شود .بارای

ندهد .دب این بافت ،اگر واژههایی که معنایی مشاابه باا

تثبیت این معنا دب ذهن مخاطب ،با بربسی بسامد ایان

واژه «حكيم» دابند ،جایگزین شوند ،دب انتقال پیام آیاه

نوع همایی دب کلّ قرآن کاریم ،نتیجاۀ دبخاوب تاأمّلی

خلل وابد خواهد شد .افزون بر این ،موضاوع یادشاده

حاصل می شود که تکراب اینگونه هم آیای وصافی – 4

تأکید این سخن احمد بدوی است که معتقد اسات «آن

موبد  -بیشتر دب بافتهایی کااببرد دابد کاه مفهاوم و

دسته از آیات قرآن کاریم کاه محتاوا و مضامون آنهاا

محتوای دبونی آن به نعمت هدایت انسان اشاابه دابد؛

دببابۀ حکمت خداوند سخن میگوید ،پایان آن نیز باا

یعنی دب قرآن کریم ،این ترکیب بیشاتر زماانی کااببرد

آننااه بااا حکماات خداونااد دب ابتباااط اساات ،پایااان

ابا ۀ هدایت انساانهاا

ماایپا یرد» (احمااد باادوی ،2005 ،ص  .)65دبواقااع،

طراحاای شااده باشااد .بااه بیااان دیگاار ،همنشااینی واژه

گزین

ایان دو گوناه هماایی دب دو بافات مختلاف،

«الحمي » دب تعیین حوزۀ داللی کلمۀ محاوبی «العزیاز»

عالوه بر تعیین حوزههای معناایی جدیاد بارای کلماۀ

تااأثیر مسااتقیمی گ اشااته اساات؛ امّااا ساااختاب «الْعَزِي ازُ

محوبی ،نشان میدهد جابه جاایی دب جایگااه دو واژۀ

الْحَكِيم» کاه بساامد آن دب قارآن  29ماوبد اسات ،دب

هم آیند م کوب ،سبب ایجاد ناهماهنگی دب بساندن پیام

گزین

«الْحَمِي ِ» ،به معنی «محمود :ستوده» انتخا

دابد که بافت زبانی آیه با هد

آیهای به کاب گرفته شاده کاه اقتضاای سایاق و بافات
زبانی آیه دب پی بیان حکمت الهای اسات« .حکایم» از
بیشه «حکم» گرفته شده اسات« .حکام» دب لغات باه
معنای منعکردن و قضاوتکردن و محکامباودن آماده
است« .وحَكَمَةُ اللِّجَامِ :مَا أَحاط بحَنَكَي ال َّابَّةِ» کاه ماانع
سرکشی حیوان می شود« .حَكَم َالن» یعنی امرش با به

آیه به خواننده میشود .چناننه کوبوش صفوی اظهااب
میکند نادیدهگرفتن واژه هاای همنشاین ،سابب تغییار
مفهوم و معنای واژگان موجاود و سارانجام ،برداشات
غیر دقیق از متن میشود (صفوی ،1379 ،ص .)247
از ترکیبات وصفی دبخاوب تأمال دیگار دب ساوبه
ابراهیم(ع) ،ترکیب »عَذَاب شَ ِي » و «عَذَاب غَلِاي » دب

او واگ اشاات ،و از او قضاااوت و داوبی خواساات.

آیات «وَوَيٌُّْ لِلْكَاَِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَا ِي » (إباراهیم )2 ،و

سومین معنی واژه «حکم» ،محکم باودن اسات .حکایم

«يَتَجَرََّعه وَلَا يَكَاد يسِيغُه وَيَأْتِيهِ الْمَوْت مِنْ كَُُِّّ مَكَانٍ وَمَاا

یعنی کسی که اموب با محکم و ماتقن انجاام مایدهاد

هوَ بِمَيَِّت وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِي ٌ» (إباراهیم )17 :اسات.

«الحكيم هو الذي يحكم األشياُ ويتقنها» (باغب،1412 ،

دامنۀ تکاراب هماای

«عَاذَاب شَا ِي » دب قارآن کاریم

ص 248-249؛ اباانمنظااوب ،1414 ،ج  ،12ص -144

گسترده است؛ زیرا ایان هماای  ،یاک بااب دب ساوبه

 .)141-143پ

بافات زباانی ،اقتضاا کارده اسات باا

ابراهیم(ع) و  19باب دب سوبههای دیگر قارآن باه کااب

و همای

واژه «الحكيم» دب کناب کلمۀ محاوبی

بفته است .با تحلیل بافات زباانی آیااتی کاه هماای

چین
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«عَذَاب شَا ِي » دب آن باه کااب بفتاه اسات ،مشاخص

اموب سخت و ملموا با با «غل » توصایف مایکنناد

می شود اینگونه ع ا  ،ویوۀ کافران و برای ابا ۀ داللت

«أمرٌ غلي  :شا ي ٌ صاع ٌ  -مااٌُ غلاي ٌ :مار  -الغلا :

ان اب و تهدید است؛ زیرا دب آیاتی آمده که دب آن بوی

األرض الخشانة» (ابانمنظاوب ،1414 ،ج ،7ص  .)449باه

سخن با کافران و شرح حال نافرمانی آنها است .عالوه

بیان دیگر ،بافت زبانی با کاببرد ایان هماای  ،حاوزۀ

بر این ،کاببرد مشتقات کلمه «كفر»  -همانگونه کاه دب

معنایی جدیدی با برای «عَذَاب غَلِي » ابا ه مایدهاد و

آیۀ مدنظر نیز مشاهده میشود  -دب بافت زبانی بیشاتر

آن تصویری است که همۀ اوصا

ترا و وحشات با

«عَاذَاب غَلِاي »

یکجا گارد آوبده اسات و هادف

فقاط بیاان معناای

این آیات مشاهده میشود؛ امّا همای

دامنۀ تکراب آن دب قرآن کریم ،محدود و بافات زباانی،

س حی واژه نیست .باهطاوب ق اع «اینگوناه تعبیارات

با برای القای داللت ویوهای به کااب بارده

عموماً طرحهای همنشینی عادی ندابند؛ به همین سبب

است .این همای  1 ،مرتبه دب ساوبه اباراهیم(ع) و 3

به کاب بردن آنها نادبتر و قدبت انگیزانندگی آنها بیشتر

باب دب ساوبه هاای دیگار قارآن اساتفاده شاده اسات.

و مفهوم آنها قوی تر اسات» (بااطنی ،1348 ،ص )58؛

موضوع و محتوای این آیاه و آیاۀ پیشاین «مِانْ وَرَائِاهِ

بنااابراین ،همنشااینی ایاان واژگااان و «سااازگابی ایاان

جَهَنََّم وَيسْاقَى مِانْ مَااُ صَا ِي » (إباراهیم )17 ،ترسایم

مقوالت با یکدیگر بر بوی زنجیرۀ گفتاب» (هماان ،ص

و ترسااناک از بیااان و توصاایف

 )58دب کناب یکدیگر کامالً آگاهانه بوده است و افازون

ع ا های الهی ،نسبت به دوزخیان است؛ ع ا هاایی

بر ابا ۀ معنایی جدید از ع ا  ،با برجستهشدن دب متن

همنون نوشاندن آبی متعفّن و بادبو «مَااُ صَا ِي » .دب

سبب شدهاند مخاطب برای پیبردن باه معناا و مفهاوم

پی آن ،مرگی که از هر سو کافران با احاطاه مایکناد،

آنها دست به کنکاش دب این ترکیبات بزند.

این همای

تصااویری مااده

دبحالیکه نمیمیرناد «وَيَأْتِيهِ الْمَوْت مِنْ كَُُِّّ مَكَاانٍ وَمَاا
هوَ بِمَيَِّت» .میتوان چنین برداشت کرد که نظم موجاود
دب چین

واژگان و وابساتگی و پیوساتگی میاان آنهاا

مقدمهای است که برای ابا ۀ مدلول جدیدی از عا ا
چیده شده است .پ

هد

بافت زبانی ،فقط تهدید و

ان اب نیست؛ زیرا همنشینشدن کلمۀ هامآیناد «غَلِاي »
با کلمۀ محوبی «عَذَاب» دب بافت زبانی آیه ،عاالوه بار
بیان گونه های ع ا

جهنّمیان دب دوز  ،عا ابی با باه

تصویر می کشد که متناساب باا «جَبََّاارٍ عَنِيا » دب آیاه
«وَاَْتَفْتَحوا وَخَابَ كَُُُّّ جَبََّارٍ عَنِي » (إباراهیم )15 :باشاد.
با جستجوی معنای واژه «غَلِي » دب معجمهاای لغاوی،
مشخص می شود ع ا

با غلیظ وصف نمیشود؛ بلکه

همانگونه که دب بربسای نموناههاای تحلیالشاده
اشابه شد کاببرد همآیی موصاو

و صافت دب ساوبه

ابراهیم(ع) مبتنی بر اقتضای بافت زبانی بوده و با توجّه
به معنا و مفهومی که سیاق آیاه دبصادد انتقاال آن باه
مخاطب است ،به کااب گرفتاه شاده اسات .همنناین،
کاببرد اینگونه همآیی ،افازون بار مزیّاتهاای نحاوی
موجود ،به ابا ۀ معنا و مفهومی جدید به کماک بافات
متن برای مخاطب دب آیات مختلف منجر شده است.
 -3–3بافت زبانی و همآیی مضاف و مضافاليه
یکی از پربسامدترین هم آیی هاای اسامی دب قارآن
کریم ،همنشینی مضاا

و مضاا الیاه اسات .کااببرد

ترکیبهای اضافی دب سوبه ابراهیم(ع) باه شاکلهاای

تأثیر بافت زبانی دب گزین
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گوناگون مشاهده می شود؛ امّا دب این پووه  ،هم آیای

است .نکته شایان توجّاه دبباابۀ ایان هماایی ،تاأثیری

ترکیبهایی مدنظر است که باهواسا ۀ بساامد کااببرد

است که بافت زباانی ماتن و زنجیارۀ گفتااب دب خلاق

آنها دب بافت زبانی آیات ،معنای ویوهای با میبساانند

معنای جدید از همنشینی ایان واژۀ محاوبی باا کلماۀ

و تبدیل به یک اص الح شدهاند.
هنگامی که مضا

هم آیند «اهلل» داشته است؛ زیرا باید ایان هماای

با دب

و مضا الیه از دیدگاه تاالزم و

باافتی بربساای کاارد کااه دب آن آمااده اساات .صاااحبان

ابتباط بربسی شود ،این نتیجه باه دسات مایآیاد کاه

اندیشه ،منظوب از «أيََّامِ اللََّهِ» با بوزهای خاصّی میدانند

ابتباط این دو واژه به گونهای است که یکای ،دیگاری

که دب این بوزها ابادۀ الهی دب آن محقق شده و نعمت

با طلب کرده و بادون آن جایگااهی نادابد و معناا باا

یا نقمت خداوند به شاکل ویاوهای ظااهر شاده باشاد

وجود هر دو آنها کامل میشود (حساان ،1994 ،ص 94؛

(طباطبایی ،1374 ،ج ،12ص 23؛ فیروزآباادی ،2005 ،ج،1

نوال ،2012 ،ص  .)88به بیان دیگار ،زماانی کاه لفظای

ص  .)1173بافت زباانی باا گازین

دب

دابای ابهام باشد ،نیااز دابد دب مصااحبت و همنشاینی

زنجیرۀ گفتاب دایرۀ معنایی جدیدی با برای این ترکیب

واژه ای دیگر بیاید تا این ابهام و غموض از آن برطر

اضافی تعریف کرده است و آن بیان عازّت خداوناد و

شود؛ اینجاست که اهمیّت هامآیای الفااظ دب زنجیارۀ

ظهوب قدبت او دب باستای نجات بنیاسرا یل از گزناد

دب ایفای معنا بیشتر نمایان میشاود .دب

دشمنان است .همننین ،بافتی کاه حاوادث آیاه دب آن

آیه «وَلَقَ ْ أَرََْلْنَا موََاى بِآيَاتِنَاا أَنْ أَخْارِجْ قَوْمَاكَ مِانَ

ب داده است نیاز دب القاای داللات ایان هماای

باه

الظَُّلُمَاتِ إِلَى النَُّورِ وَذَكَِّرْهمْ بِأَيََّامِ اللََّهِ إِنََّ َِي ذَلِكَ لَآيَاات

مخاطب تأثیر بسزایی دابد .ایان هماای  ،باه زیباایی،

لِكَُُِّّ صَبََّارٍ شَكُورٍ» (إبراهیم )5 :همنشینی کلمه «يَاوم» باا

جلوه های قادبت خداوناد با بارای مخاطاب آشاکاب

واژه «اهلل» از ترکیب هایی است که بافت زباانی و نظام

می کند؛ زیرا القاکنندۀ داللت امید به یابان موسای(ع) و

کالم و نقش

موجود دب زنجیرۀ کالم ،معنای آن با بیان مایکناد .دب
فرهن

لغات ،واژه «ياوم» باه معنای محادودۀ زماانی

خاصّی آماده اسات «يَاومٌ معارو ٌ مقا ارُ مِان لاو
الشمسِ إلاي غاروب هاا» (ابانمنظاوب ،1414 ،ج ،12ص

)649؛ ازاین بو ،نیازمند همنشینشدن با کلماۀ دیگاری
است تا ابهاام با از آن بزدایاد .واژه «ياوم» از واژگاانی
است که دامنۀ هم آیی آن دب قرآن کریم گسترده اسات
و مصاحبت آن با دیگر کلمات ،بیشاتر داللات بار بوز
قیامت می کند؛ مانند «یوموالوقت،ویوموالحسر ،ویوموالتن د
و  »...امّا بافت زباانی دب ساوبه اباراهیم(ع) ،هامآیای
متفاوتی با گزین

کرده که فقط دوباب دب قارآن آماده

ایان هماای

نیااز انتقااالدهناادۀ تهدیااد بااه دشاامنان اوساات .از
چشم اندازی دیگر ،ایان واژه ،هام دببردابنادۀ داللات
ترحّم و ل افت برای یاابان موسای(ع) و هام داللات
تهدید و ترا برای دشمنان او است .همننین ،داللات
معجمی این دو واژه بهصوبت جداگانه ،مفاهیم فوق با
القا نمی کنند .دبواقع ،برای اینکه ایان واژگاان بتوانناد
پیامی با برساانند ،بایاد طباق بوال خاصّای بوی یاک
محوب افقی دب کناب هام قاراب گیرناد (صافوی،1379 ،
صص  )28-27که همان باب اۀ همنشاینی اسات و تاا
زمانی که بناا باه اقتضاای بافات زباانی دب مصااحبت
یکدیگر قراب نگیرناد ،مخاطاب ایان معناا با دبیافات
نمیکند.
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سیاق قرآنی با کاببرد ترکیب اضافی «دَارَ الْبَوَارِ» دب

 -4-3بافت زبانی و همآیی معطوف و معطوف عليه

آیه «أَلَمْ تَرَ إِلَى الََّذِينَ بَ ََّلُوا نِعْمَتَ اللََّهِ كُفْرًا وَأَحَلَُّوا قَاوْمَهمْ

دب این نوع هامآیای ،مصااحبت دو واژه دب بافات

دَارَ الْبَوَارِ» (إبراهیم )28 :و همنشینساختن ایان دو واژه

زبانی با توصیف و اضافه همراه نیست؛ بلکه با پیوندی

دب کناب هم ،معنای جدیدی با ابا ه کارده اسات« .دار»

است که «واو» ع ف بین دو کلمه برقراب میکناد و باا

دب لغت به معنی خانه آمده است «ال ار :المنزل اعتبااراً
ب ورانها الذي لها بالحاائ » (باغاب ،بایتاا ،ص  )321و
منظوب از «الباوار» دب لغات ،زمینای خارا

اسات کاه

مناسب کشت و زبع نیست یا نهایت کساد که به فساد
منجر شود «البوار :هي األرض الخراب التي لام تُازرَ أو
كساد السوق أو الهالک ،بار الشايُ يباور باواراً و باوراً»
(زبیدی ،بیتا ،ج  ،10ص  .)252همنشاینی ایان دو واژه
دب کناب هم و دب بافت زبانی متن سابب خلاق معناایی
جدید  -یعنی جهنّم  -برای این ترکیاب شاده اسات.
چناننه الینز دب باستای این نوع از همآیای مایگویاد
«واژه ها دب حالت انفرادی با حالت ترکیبی متفاوتاناد
و توصیف معنایی هر یک از واژههای همآیند بدون دب
نظر گرفتن مجموعاه واژه هاای همنشاین امکاانپا یر
نیست» (امیری و همکابان ،1395 ،ص )3؛ یعنی هر کدام
از این دو واژه بهتنهایی این مادلول با القاا نمایکنناد؛
بلکه بافت متن و همای

واژههاا دب سایاق اسات کاه

سبب خلق این معنا شده است و از طریق آن مخاطاب
به دبک صحیحی از مفهوم مدنظر سیاق میبسد.
بااا ابا ااۀ تحلیاالهااای یادشااده و بربساای دیگاار
ترکیبهای اضافی که دب قالاب همنشاینی دو اسام دب
بافت زباانی ساوبه اباراهیم(ع) اساتفاده شاده اسات،
مشخص می شود کااببرد اینگوناه هام آیای هاا بناا باه
اقتضای بافات زباانی و کاامالً هدفمناد و دب باساتای
القای مفاهیم مدنظر متکلّم دب سااختاب ساوبه باه کااب
گرفته شده است.

اشتراک معنایی که «واو» بین مع او

و مع او علیاه

برقراب کرده است ،سبب تأثیرگا ابی و بیاان هدفمناد
مفهوم میشود .ع ف دب قرآن دب قالاب اسالو هاای
مختلفی آمده است که هر یک ساختاب متفاوتی دابند و
معااانی ویااوهای با دب نفاا

انسااانی القااا ماایکننااد

(الشاارقاوی ،1981 ،ص )191؛ امّااا دب ایاان پااووه

بااه

تحلیل ساختاب ع ف هاایی پرداختاه خواهاد شاد کاه
«واو» ع ف ،سبب پیوند معنایی آنهاا دب بافات زباانی
شده است.
کاببرد ع ف دب قالب همآیی به دوگوناه دب قارآن
خودنمایی کرده است .ابتدا همنشینی دو واژه به شاکل
متضاد که قرابگرفتن اینگونه مصاحبت دب سیاق قرآنی
بنا به اقتضای بافت زبانی و دب باساتای ابا اه و القاای
داللت های مشخص به کاب گرفته شاده اسات .دب آیاه
«قُُّْ لِعِبَادِيَ الََّذِينَ آمَنُوا يقِيموا الصََّلَاةَ وَينْفِقُوا مِمََّا رَزَقْنَاهمْ
َِرًَّا وَعَلَانِيَةً ( » ...إبراهیم )31 :سیاق آیه و نحوۀ چیان
واژگان دب آیه ،دب باستای تشویق اهل ایمان باه انجاام
فریضۀ انفاق است؛ ازاین بو ،دب بافت زبانی با استخدام
ترکیب ع فی «َِرًَّا وَعَلَانِيَةً» و همنشاینکاردن ایان دو
واژۀ متضاد ،اهمیّت موضوع به مخاطب القا مایشاود؛
زیرا جماع باین دو متضااد ،افازون بار اینکاه زیباایی
اسلو

و دل انگیزی معنا با افازای

مای دهاد ،سابب

پویایی متن نیز میشود؛ زیرا واژگان متضاد دب مخاطب
تأثیر فراوانی می گا ابد و اسابا

هوشایابی و توجّاه

بیشتر او به موضاوع با فاراهم مای کنناد (الخزبجای و

السامرا ی ،2012 ،ص  .)10عالوه بر ایان« ،واو ع اف»

تأثیر بافت زبانی دب گزین
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برای تفصیل و توضی مسندالیه ،هماراه باا اختصااب و

میآوبد که مدلول آیه بیانکنندۀ قدبت پروبدگاب باشد؛

ایجاز نیز میآید (حساینینیاا ،بایتاا ،ص  .)170دب آیاه

دبواقع ،بافت زباانی باا باهکاابگیری ایان مصااحبت،

فوق ،سیاق آیه با کاببرد این همنشینی ،افزون بر جلب

مخاطب با به حوزۀ معنایی جدیادی از ایان واژه وابد

توجّه مخاطب و توضای و تفصایل مساندالیه ،سابب

کرده و دب پی القای گستردگی حکومات الهای اسات.

ایجاز دب آیه نیاز شاده اسات؛ زیارا از تکاراب عباابت

نکتۀ تحلیلپ یر دب بربسی این همآیی ،زمانی است که

«وَينْفِقُوا مِمََّا رَزَقْنَاهمْ» بعد از واژه «َِرًَّا» دب آیاه پرهیاز

بافت زبانی دب آیاه «يَاوْمَ تُبَا ََّلُ الْاأَرْض غَيْارَ الْاأَرْضِ

کرده است .از نگرگاه دیگر ،مقدّمشدن «سارّاً» دب نظام

وَالسََّمَاوَات وَبَرَزوا لِلََّهِ الْوَاحِ ِ الْقَهََّارِ» (إبراهیم )48 :قصاد

ساختابی این همای  ،مدلولی برای ابج باودن انفااق

دابد تحوّل و دگرگونی زمین و آسمان با بهعنوان یکی

دب نهان است و ساختاب ظاهری و پشت سارهم آمادن

از مظاهر قادبت الهای ،دب آساتانۀ برپاایی قیامات باه

فعلهای مضابع نیز داللتی بر تداوم ایان انفااق اسات.

تصویر بکشد .دب این تصویر ،سیاق و بافات ماتن ،باا

برجستهشدن اینگونه هام آیا هاا دب قالاب تضااد دب

ساختابشکنی دب نظم افقی این همای  ،قالب یکای از

بافت زبانی آیات سوبه ابراهیم(ع) ،سابب شاده اسات

پرتکرابتاارین هاامآیاایهااای قاارآن یعناای «السََّ امَاوَات

مخاطب نسبت به این سااختابها حسااا شاود و باه

وَالْأَرْض» با متحوّل و قالب نو و جدیدی با باه شاکل

دنبال کشف بوابط معنایی بین اینگونه همآییها باشد.
کاببرد واژه های مکمّل ،دب قالاب اسالو

ع فای،

نوع دیگری از هم آیی اسات کاه سایاق قرآنای ساوبه
ابراهیم(ع) بارای القاای معناا از آن بهاره بارده اسات.

«الْأَرْض...وَالسََّمَاوَات» ابا اه مای کناد .ساامرا ی معتقاد
است «تقدیم و تأخیر یک واژه بناا باه مقتضاای مقاام
است و اینکه واژهای یک جا مقدم میشود و دب جاای
دیگر مؤخّر میشود ،به دلیل بالغتای اسات کاه بافات

همنشینی دو واژه «السََّامَاوَاتِ وَ الْاأَرْضِ» دب آیاه «اللََّاهِ

زبانی اقتضا کرده است» (الساامرا ی ،2019 ،ص .)132

الََّذِي لَه مَا َِي السََّمَاوَاتِ وَمَا َِي الْأَرْضِ وَوَيٌُّْ لِلْكَااَِرِينَ

پ

«األبض» دب بافت زبانی آیه ،مقدم شده اسات تاا

مِنْ عَذَابٍ شَ ِي » (إبراهیم )31 :از مصاحبت هایی اسات

دب کانون توجّاه باشاد و ایان دگرگاونی بارای انساان

که دب قرآن بسامد فراوانی دابد .این قالاب همنشاینی،

ملمواتر شود؛ زیرا زمین به او نزدیکتار و تغییار دب

دب سوبه ابراهیم(ع) عالوه بر این آیاه دب آیاات «-10

آن محسواتر است؛ ازاینبو ،ساختاب ظاهری آیه نیاز

 »32 -19نیز تکراب شده است .کاببرد این نوع همای

متحوّل شده است تا مفهوم و مادلولی کاه واژگاان باه

دب آیات قرآن کریم و آیات سوبه ابراهیم(ع) عالوه بر

سبب انتقال و القای آن به نظم کشیده شدهاند ،بهتر باه

اینکه بیاانکننادۀ وجاود وصافی جاامع میاان دو واژه

مخاطب ابسال شود و اهمیّت بافت زباانی دب چیان

هم آیند اسات ،بالغات ایجااز دب آیاه با نیاز گوشازد

واژگان و همنشینی آنها بوشنتر شود.

میکند؛ امّا نکته دبخوب توجّه دب بربسای آیاات قارآن
کریم و سوبه ابراهیم(ع)  -که دببردابنادۀ ایان نموناه

 -4باهمآیی در ساختار فعلی

همنشینیاند  -این است که بافات و سایاق زماانی باه

اینگونااه همنشااینی دب قاارآن کااریم ،بااه دو شااکل

کاببرد اینگونه همآیای دب قالاب ترکیاب ع فای بوی

جار و

مالحظه می شود؛ ابتدا همنشینی فعل باا حار
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و گازین

دیگری همنشینی فعل با اسم .نحوه چیان

این همای ها دب سیاق ،تأثیر بسزایی دب تعیین معناا و
القای معنای م لو

بافت زبانی متن دابند.

همنشین فعل مایشاد ،ایان داللات باه مخاطاب القاا
نمیشد .دب آیه «وَقَالَ الََّذِينَ كَفَرُوا لِرَُلِهِمْ لَنُخْرِجَنََّكُمْ مِنْ
أَرْضِنَا أَوْ لَتَعودنََّ َِي مِلََّتِنَاا ( » ...إباراهیم )13 :دب بافات
زبانی آیه ،فعل «تعود» با حر

 -1-4بافت زبانی و باهمآیی فعل و حرف جر
کاااببرد حاارو

جاار دب ساااختاب جملااه اهمیّاات

فراوانی دابد؛ تاا انادازه ای کاه بسایابی از ناقادان باه
همای

حرو

جر با فعل دب ترکیب و سااختاب کاالم

از حیا داللت بر معنایی مشخص و ایجاد ابتباط باین
فعل و اسم بعد از آن توجّه داشتهاند .ابانجنّای معتقاد
است «سبب مجروبشدن اسمهای بعد از افعال نااتوانی
و ضعف افعال از ابتباط مستقیم به اسام بعاد از خاود
است؛ ازاینبو ،حضوب حرو

جار سابب ایجااد ایان

پیوند میشاود» (ابانجنّای ،1993 ،ص  .)124همنناین،
دببابۀ اهمیّت و تأثیر حرو

جر آوبدهاند «لحر الجر

أثر بالغ األهميّة ق يصُّ إلي ح تغيير داللة الفعُّ تغيياراً
تامااً» (داود ،2002 ،ص  .)6ایاان موضااوع بیااانکنناادۀ
اهمیّت و تأثیر حرو
عملکرد این حرو

جر هنگام مصاحبت باا فعال و
دب تغییر معناای معجمای فعال و

داللتی است کاه بافات زباانی باه دلیال انتقاال آن باه
مخاطب ،دست به گزین

اینگوناه هام آیای مایزناد.

براساا نظریۀ نظم جرجانی «هایچ معناای واحادی با
نمیتوان با دو تعبیر متفاوت بیان کرد؛ بهگونهایکه هار
آننه از یک تعبیار فهمیاده مای شاود ،از دیگاری نیاز
فهمیده شاود» (جرجاانی ،2004 ،ص  .)261تأمال دب
بافت زبانی آیات سوبه ابراهیم(ع) و بربسی همنشاینی
افعال با حارو

جار مختلاف نیاز بیاانکننادۀ هماین

موضوع است؛ زیرا کاببرد حارو

جار هماراه فعال،

کامالً هدفمند و بافت زبانی ،آن با بارای القاای تعبیار
ویوه ای گزین

کرده است و اگر حرو

جار دیگاری

جر «َي» همنشین شاده

است .فعل «عاد» از افعالی است که دب قارآن کاریم باا
حرو

جر «َي ،إلي و ل» دب بافت های زبانی مختلف،

برای انتقال داللت های متفاوت همنشاین شاده اسات.
موضوع آیه ،دعوتی است که کافران برای بازگشت یاا
داخلشدن پیامبران به آیین آنها م رح مایکنناد؛ ولای
بافت زباانی آیاه بارای دوبکاردن ایان ابهاام از ذهان
مخاطب ،که پیامبران قبل از مبعوثشدن برای هادایت
مردم ،خود نیز کافر بودهاناد ،حار
دیگر حرو

جار «فای» با بار

ترجی داده است؛ زیرا حر

جار «َاي»

افادۀ استقراب و تمکّن و دببرگرفتگی میکناد (فاضالی،

 ،1388ص  .)13دبواقع« ،کلمه «عَوَدَ» دب این آیاه دلیال
بر این نیست که انبیا قبالً دب آیین کفر بودهاناد؛ چاون
اگر چنین معنایی دب کلمه وجود داشت ،باید میگفات
«لَتَعودنََّ إلي مِلََّتِنَا» (طباطباایی ،1374 ،ج ،12ص  .)45این
موضوع بیاانکننادۀ اهمیّات گازین

حارو

جار دب

مصاحبت فعل ،دب باستای تعریف معنایی جدید بارای
فعل و تغییر داللت و القا و انتقال بهتر و دقیقتار معناا
به مخاطب است.
دب آیه « ...رَبََّنَا لِيقِيموا الصََّلَاةَ ََاجْعَُّْ أََْئِ َةً مِنَ النََّاسِ
تَهْاوِي إِلَايْهِمْ وَارْزقْهامْ مِانَ الَََّمَارَاتِ لَعَلََّهامْ يَشْ اكُرُونَ»
(إبراهیم )37 :فعل «هوی» دب سیاق آیاه ،همنشاین و دب
مصاحبت حر

جر «إلی» آمده است« .هوی» دب لغت

به معنای سقوط است «هوي الشخص أو الشايَُ :اق
من علو إلي َفُّ» (مختااب عمار ،2008 ،ص )2378؛ امّاا
بافت زبانی آیه با گزین  ،هم آیی این فعال باا حار

تأثیر بافت زبانی دب گزین

باهمآیی واژگان قرآن کریم «م العۀ موبدی سوبه ابراهیم(ع)»

55

جر «إلی» دب پی وبود به حوزۀ داللای تاازهای اسات؛

می شود .جرجانی نیز دب نظریۀ نظم ،از اص الحی ویوه

زیرا داللت معنایی تراکیب ،مختص به معنای معجمای

به نام «تعلیق» سخن مایگویاد و معتقاد اسات «لای

واژگان نیست؛ بلکه بایاد باه تناساب مصااحبت باین

النظم سوی تعلیق الکلم بعضها ببعض وجعل بعضهاا

کلمات ،برای بسیدن به معناای مادنظر ماتکلّم توجّاه

بسابب بعااض» (جرجاانی ،2004 ،ص  .)55منظااوب از

شود (صال الحسنین ،2005 ،صاص  .)82-81همنشاینی

تعلیق دب این نظریه این است که کالم یک جاز ،سااده

جر «إلی» سابب شاده اسات

و بسیط نیست؛ بلکه ترکیبی از پیوساتگی و وابساتگی

تاااا معناااای جدیااادی از آن برداشااات شاااود و آن

کلمات به یکدیگر است و همنشینی و وابستگی فعل و

فعل «هوی» همراه حر

سرعتگرفتن دب سایر ،هماراه تمایال و عشاق اسات

حر

جر از مصادیق همین نظم است.

«هوی إلی المکان :هوی الشخص فی سیره وسارع ماال
وحنّ» (مختاب عمار ،2008 ،ص  .)2378سایاق آیاه نیاز

 -2-4بافت زبانی و باهمآیی فعل و اسم

دبصدد القای همین مفهاوم باه مخاطاب اسات؛ زیارا

با واکاوی بافت زباانی آیاات قارآن ،همنشاینی باا

موضوع آیه این چنین است که دلهاای ماردم متمایال

فاصله یا بادون فاصالۀ برخای از افعاال باا اسامهاای

به سوی ذبیّۀ ابراهیم(ع) شود؛ بهطوبیکه وطان خاود

ویوهای مشاهده میشود کاه دب کنااب یکادیگر ،ضامن

با بها کنند و با عشق و محبت به ساوی آنهاا آیناد و

خلق ترکیبات اص الحی دب متن ،باهتادبی دب دیگار

پیرامون آن منزل گزینند.

متون نیز بای شدهاند .همنشاینی فعال «أقاام» باا واژه
جر ،بیاان ایان

«صالة» دب آیه «قُُّْ لِعِبَادِيَ الََّاذِينَ آمَنُاوا يقِيماوا الصََّالَاةَ

دب تحلیل همنشینی افعال با حرو

نکته ضروبی می نماید که اگرچه «واژه مفرد ،مهمترین

وَينْفِقُوا مِمََّا رَزَقْنَاهمْ َِرًَّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبُِّْ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَاا

واحد معنایی به شاماب مایآیاد ،چاون تشاکیلدهنادۀ
مهم ترین س

اساسی واحاد هاای معناایی اسات؛ تاا

جایی کاه برخای آن با کوچاکتارین واحاد معناایی
می دانند» (مختاب عمر ،1998 ،ص )33؛ امّا زماانی کاه از
چشم انداز بافت زبانی و بویکرد زبانشناسای هام آیای
واژگااان ،بااه آن نگریسااته شااود ،دبمااییااابیم همااین
واحدهای معنایی ،با کاببرد یک حر

جر دب کناب آنها

دسااتخوش تغییاار دب معنااا و دبپاای آن ،القااای مفهااوم
جدیدی به مخاطب می شوند .ایان تحلیال بیاانکننادۀ
نظریۀ نظم جرجانی و دب پی آن ،نظریاهپاردازان بافات

بَيْعٌ َِيهِ وَلَا خِلَالٌ» (إباراهیم )31 :یکای از ایان ترکیباات
است «أقام يقيم إقامةَ -هو مقيم .أقام البناُ :شيّ ُ -أقام
العود :ع له وأزال عوجه -أقاام الحا  :أرهارُ» (مختااب

عماار ،2008 ،ص  .)1874دب عبااابتهااای فااوق ،فعاال
«أقام» دب همنشینی با اسمهای مختلف ،معانی متفااوتی
همنون ساختن ،اصاالحکاردن و آشاکابکردن با القاا
میکند؛ امّا زمانی که بسامد کاببرد ایان فعال دب قارآن
کریم بربسی شود ،بیشترین همنشینی ایان فعال – 43

موبد  -با واژه «صَالة» است .عالوه بر این چهاب ماوبد

زبانی است که معتقدند معنای کلمه دب کاالم ،فراتار از

نیز از مشتقات دیگر «قاام» دب ایان همنشاینی اساتفاده

معنااای معجماای آن اساات و معنااای واقعاای آن دب

شده اسات .بساامد ایان هماای

دلیلای بار تاالزم و

مصاحبت و تأثیرپ یری از کلمات قبل و بعد آن بوشن

همراهاای مسااتحکم ایاان دو واژه دب قاارآن اساات.
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ابنعاشوب این ترکیب با یکی از اصا الحات اساالمی

می گشاید .دبواقع قرابگرفتن این هام آیای دب زنجیارۀ

از آن اساتفاده

گفتاب ،القاکنندۀ ترا و وحشتی اسات کاه باه واسا ۀ

کرده است و میآوبد «أنَّ تعلي هذا الفعُّ بالصاالة مان

منظرۀ هولناک قیامت دب اطرا

کافران اتفااق افتااده و

مصطلحات القرآن وق جاُ به القرآن َي أوائُّ نزوله َق

این ترا باهگوناهای دب برابار آناان نمایاان شاده کاه

ورد َااي َااورة المزمااُّ» (اباانعاشااوب ،1984 ،ج  ،1ص

چشمانشان از حرکت ایستاده اسات؛ زیارا «شخصو

 .)231دب سوبه ابراهیم(ع) ،بافت زبانی ،باا خلاق ایان

البصخخر» یعناای بازشاادن چشاام باادون حرکاات و ایاان

ترکیب و همنشینکردن ایان دو واژه دب کنااب هام دب

تصویری از نماود یاک حالات دب چهاره اسات «َات

مقابل دیگر واژگان متقاب المعانی به دنباال تأکیاد بار

العَينين َال تطار أو عَا م اَاتقرار البصار َاي مكاان»

محافظت و ثبوت و استمراب اقامه نماز ازسوی ماؤمنین

(کمال ،2010 ،ص  .)9به بیان دیگر ،بافت زبانی آیاه باا

است؛ زیرا از داللتهای فعل مضابع دب ایان ترکیاب،

همنشااین قااراب دادن ایاان فعاال دب کناااب واژۀ بصاار،

تأکید بر استمراب و تجدد دب فعل است .همننین ،اگار

انتقالدهندۀ حالتی است که دب چهرۀ کفّااب ،باهواسا ۀ

باه جااای واژه «اقااام» واژۀ هااممعنااایی همنااون «ادا»،

هولناکی واقعاۀ قیامات ایجااد شاده اسات .اگار ایان

همنشین «الصالة» می شد ،داللتی که متن دب پای القاای

همنشینی ازطریق گزین

افعاال مشاابه ب مایداد ،از

آن به مخاطب است ،کاامالً دچااب تغییار و دگرگاونی

داللتاای کااه ایاان همااای

دب پاای القااای آن بااود ،دوب

میشد.

میشاد؛ باه هماین دلیال ،ایان فعال بار دیگار افعاال

قرآن می داند که قرآن دب ابتدای نازول

موضوع آیاه «وَلَاا تَحْسَابَنََّ اللََّاهَ غَاَِلًاا عَمََّاا يَعْمَاُُّ

هممعنای خود ترجی داده شده است؛ زیارا «هنگاامی

الظََّااالِمونَ إِنََّمَااا ياَُخَِّرُهمْ لِيَ اوْمٍ تَشْاخَص َِياهِ الْأَبْصَااار»

که متکلّم دب کالم

میکناد ،بادین

(إبراهیم )42 :تصویرساازی حالات ظااهری کاافران دب

معنا است که از گزین

آستانۀ پرپایی قیامت است .بافات زباانی بارای انتقاال
ملمواتر و محسوا تر این فضاا باه مخاطاب ،فعال
«شخص» با با واس ه ،همنشین واژه «بَصَر» کرده اسات.
آننه تحکیم این همنشینی با بابزتر میکند ،تکراب مادۀ
این همآیی دب آیه «وَاقْتَرَبَ الْوَعْ الْحَ ُّ ََإِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ
أَبْصَار الَّذِينَ كَفَرُواْ( »...انبیاا )97 :،اسات« .شخص

» باه

معنی سیاهۀ انساان کاه از دوب دیاده مایشاود «ََاوَاد
اإلِنْسَانِ وغيرُِِ تراُ من بعْا وشَاخَصَ ،شُخُوصااً :ارْتَفَاعَ»
(فیروزآبادی ،2005 ،ج  ،1ص  )621است؛ امّا زمانی کاه
این فعل ،همنشین واژه «بَصَر» میشود ،بافات زباانی و
ساایاق آیااه ،مفهااوم جدیاادی با بااه بوی مخاطااب

واژهای با انتخا

سایر واژگان که مایتوانساتند

جانشین آن شوند ،خوددابی کرده است .او از انتخاا
این واژه ،تعبیر خاصّای با اباده کارده کاه باا کلماات
هم معنی دیگر نمی توانسته این داللات با باه مخاطاب
برساند» (یون

علی ،2007 ،ص .)53

نتيجهگيری
باهمآیی واژگان دب قرآن کریم ،پدیدهای مارتبط باا
بافت زباانی یاا سایاق آیاات اسات کاه داللات آیاه،
بهواس ۀ چین

و گزین

واژگان ،دب همین بستر نمود

پیدا می کند .دبواقع ،مخاطب با تحلیل نظم موجاود دب
بافت زبانی و بربسی همنشینی و ابتباط میاان کلماات
به معنایی دست مییابد کاه نویسانده دب پای انتقاال و

تأثیر بافت زبانی دب گزین

تفهاایم آن اساات .دب ایاان پااووه  ،پاا

از تحلیاال

همآییهای سوبه ابراهیم(ع) نتای زیر حاصل شد:
• دب تحلیل بافت زباانی ساوبه اباراهیم(ع) ،دو
گونه هم آیی دبخوب توجّه است؛ ابتدا همآیی موصو
و صفت و مضا
علیه دب س

و مضا الیه و مع او
همآیا

تناسب اسمی و سس

و مع او
فعال باا

شود تا برای انتقال و القای معنا و مفهوم مدنظر ماتکلّم
دب خدمت بافت متن قراب گیرند .همآیای فعال و اسام
دب سوبه ابراهیم(ع) ،عالوه بر تغییر دب معنای معجمای
که مبتنی بر اهادا

از پای

تعیاین شادۀ بافات ماتن

است ،نشان میدهد کاببرد پرتکراب برخای واژگاان دب
کناب یکدیگر ،سبب خلق ترکیبات اصا الحی اساالمی

حر

جر و فعل با اسم دب س

• با بربسی کاببرد هم آیی های سوبه ابراهیم(ع) دب

واس ه یا بدون واسا ه کماک مای کناد تاا مخاطاب،

س

ساختاب اسمی این نتیجه حاصل شد که گازین

تصویری با کاه بافات زباانی آیاه دبصادد ترسایم آن

و چین

تناسب فعلی.
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هم آیی واژگان دب بافت زبانی آیات ،متناسب

نیز شده است .همننین ،همای

است ،پی

بوی

افعال دب کناب اسم باا

بهتر و ملمواتر دبک کند.

با مفاهیم و موضوعاتی است که سایاق قرآنای دب پای
انتقال آن به مخاطب اسات .هام آیای واژگاان دب ایان
س

 ،عالوه بر خلق یک ترکیب اص الحی متداول دب

زبان ،دب تعیین حوزۀ داللی واژۀ همنشین ،تأثیر بسزایی
داشته اناد .همنشاینی و وابساتگی واژگاان دب زنجیارۀ
کالم ،با انسجامبخشی به متن ،معنای جدید ایجادشاده
از همآی

واژگان با به مخاطب ابا ه میدهاد؛ داللتای

که بدون دب نظر گرفتن بافت زبانی و ازطریاق معناای
معجمی واژگان به دست نمای آیاد .همنناین ،کشاف
بوابط معنایی جدید که بهواس ۀ همنشینی دو اسام دب
بافت زبانی ب داده ،سبب شده است تا مخاطب ،مراد
متکلّم از همنشاینکاردن ایان واژگاان کاه آگاهاناه و
هدفمند بوده است با بهتر دبک کند.
• با بربسی و واکاوی همآیایهاای باهکاببفتاه دب
سوبه ابراهیم(ع) دب س

تناسب فعلی ،مشخص شاد

همنشینی افعال با حرو

جر مختلف ،بنا بار اقتضاای

بافت زبانی آیه بوده و این امر سبب شده است داللات
این همای ها که به سبب آن دب بافت زبانی و زنجیرۀ
کالم دب کناب یکدیگر قراب گرفتهاند ،از سا

معجمای

فراتر بروند و حوزۀ معنایی جدیدی برای آنها تعریاف
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