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ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی
(با رویکرد معناشناسی بالغی)
یداله حیدری ،5سید رضا سلیمانزاده

نجفی1

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان
 .2دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان
تاریخ دریافت5931 /03 /51 :

تاریخ پذیرش5930 /51 /00 :

چکیده
در اسلوب پربسامد تعدد حال مفرد قرآني ،گاهي ارتباط دو یاا چناد حاال مجااور ،در قا ا
نسبتهای مفهومي ،همچون ترادف ،تضاد و غيره ،شکل گرفته که ایا مجااورت ،عاهوه بار
حاضار ،باه روت توصايفي ا

سازگاری معنایي ،انسجام واژگاني را نيز در پي دارد .پاووه

تحليلي انجام شده و با کاربست موازی مؤ فههاای عامال انساجام واژگااني نظریاة هليادی و
حس " و مفاهيم نسبتاً همارز آنها در بهغت سنتي و معناشناسي ،به واکاوی و ترسيم انساجام
واژگاني در برخي شواهد تعدد حال مفرد قرآني و ایفای نق

آن در متنيت قرآن و نياز تو ياد

معاني جدید پرداختهاست.
کاربست موازی برخي مفاهيم مشترک دو حوزه بهغت قدیم و زبانشناسي جدیاد ،در ترسايم
انسجام واژگاني و تحليل و فهم دقيقتر معاني مت قرآن ،مفيد است .بر اساس دادهها ،تناسا
و یا تضاد واژگان ،عامل انسجام دو یا چند حال مفرد معطوف و کاربرد واژگاان متارادف و یاا
دارای تهزم معنایي ،عامل انسجام حال مفرد غير معطوف شدهاست که ای انسجام واژگاني ،در
راستای انسجام مت قرآن قرار دارد .همچني  ،نسبتهای معنایي در ترکيا
مفرد ،ضم تصویرسازی ،معناافزا بوده و دال تهای خاصي ،بي
را به مخاط

دو یاا چناد حاال

از معنای تکتک آن واژگان

ا قا ميکنند.

کلیدواژهها :قرآن کریم ،انسجام واژگاني ،تعدد حال مفرد ،معناشناسي بهغي.

نویسندة مسئول

najafi@fgn.ui.ac.ir
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 .5مقدمه
تردیدی نيست که قرآن کریم ،خاستگاه زبان شناسي اسهمي است و مطا عاات معناشاناختي آن
در چهارچوب فنون بهغت ،جهت درک اعجاز واژگان و معاني و فهام دقياقتار مات قارآن و
پيامهای آسماني آن صورت گرفتهاست .به موازات مطا عة ساختارها و ا گوهای زبااني و ادباي
کهم ا هي ،مسئلة نسبت مفهومي ميان ترکي های واژگاني و چگونگي شکلگيری انسجام ميان
آنها نيز به عناوان عنصار اساساي حاوزة تحليال مات باه شامار مايرود .انساجام ،مفهاومي
معناشناختي است و روابط حاکم بر جمهت یک مت را شامل ميشود .ای اصطهح زماني باه
کار ميرود که درک مفهوم بعضي عناصر متني (ازجمله واژگاان و ترکيا

آنهاا) ،وابساته باه

دیگری باشد .بنابرای  ،روابط بيناجملهای و انسجام حاصل از آنها ،مساتلزم وجاود ارتباطااتي
انسجام بخ

در سطح واژگان آن مت است که ای ارتباطات ،در ترکي

واژگان همجاوار نياز

زمينهساز شکلگيری ارزت پيامي عناصر واژگاني و پس از آن ،ارزت پيامي مت ميشود.
بر ای اساس ،مجاورت و پيوند دو یا چند واژه در مت  ،یا بر اسااس نقا

نحاوی ،مانناد

ارتباط واژگان در ترکي های وصفي یا اضافي ،و یاا ناشاي از نسابتهاایي معناایي ،همچاون
تناس  ،ترادف ،تضاد و یا تهزم است که حاصل هامنشايني عناصار نحاوی اسات ،در حاوزة
تصوری مفاهيم قرار دارد و نظام یا ساخت مت مبتني بر آن است
 .)123ای روابط ،مفاهيمي نسبتاً مشترک در سه حوزة دان

(رکعي و نصرتي1831 ،ت-123 :

بدیع ،معناشناسي و نظریة انساجام

واژگاني «هليدی و حس » (1391م) را تداعي ميکنند که بررسي موازی چگونگي ایفای نقا
ای مفاهيم در شاکل گياری انساجام واژگااني تعادد حاال مفارد قرآناي و آفارین

معااني و

تصویرسازیهای آن  ،از اهميات خاصاي در تحليال مات قارآن کاریم و نياز اقناا مخاطا ،
برخوردار است.
هرچند دایرة مطا عاتي نظریة انسجام ،غا باً متناس
در زبان انگليسي ترسيم شده ،اما با توجه به نق
مت  ،و برخي وجوه شباهت مؤ فههای انسجام بخ
دان

با ویوگيهای مت و روابط بيناجملاهای

واژگان ،به عنوان بخشاي از فرایناد تشاکيل
واژگان در ای نظریه با پارهای از مباحا

بدیع ،کاربست آن را در زبان بهغي قرآن نيز ممک مينماید .با توجه به اهميت واژگاان

در شکلگيری نظم قرآني ،گستردگي و تناو سااختارهای زبااني قارآن ،محادود نباودن درک
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ژرفای مضامي آیات به زماني خاص و نيز جامع نبودن سازوکارهای تئوریک ،بررساي رواباط
معنایي دو یا چند حال مفرد با کاربست موازی اندیشههای سنتي و ناوی زباانشناساي ،مفياد
خواهد بود .در پووه

حاضر ،بررسيها بر پایه روابط معناایي ا غاوی و بهغاي واژگاان و

تقسيم بندی بر اساس عطف و عدم عطف دو یا چند حال مفرد است کاه در ارا اة دال اتهاا،
نقشي برجسته به عهده دارند .د يل انتخاب نو ِ مفردِ تعدد حال نيز ،اصا ت و کثرت کاربرد آن
است .با ای اوصاف ،پووه

حاضر درصدد است تا با تکيه بر منابع معتبر و مرتبط زباني و باا

توجه به ابزارهای انسجام مت در سطح واژگاني ،پاسخي مناس

برای ای پرس ها بياباد کاه

انسجام دو یا چند حال مفرد مجاور در مت قرآن چگونه شاکل گرفتاهاسات و معااني بهغاي
حاصل عطف یا عدم عطف آنها کدامند؟
بيشتر مطا عات قرآني حالمحور ،فاقد رویکرد بهغاي و معناایي جاامع و مساتقل هساتند.
برای نمونه ،در کت

تفسير و إعراب قرآن ،احوال چني است :اشاره باه تعادد حاال

(أبوحياان،

1821ق( ،)911 : 2 :آ وسي1818 ،ق838 : 9 :؛ 838 : 3؛  ،)113 :18اشاره باه تعادد جملاه حا ياه بادون
عطف (آ وسي1818 ،ق888 :8 :؛  )218 :8و اشاره به تعدد صاح حال (اب عاشور ،بايتاا .)282 : 1 :در
امهات کت

نحوی ،ازجمله« :شرح اب عقيل» (اب عقيال1839 ،ت« ،)832–831 :1 :مغناي ا لبيا »

(اب هشام1839 ،ت )221 :2 :و «ا نحو ا وافي» (حسا 2111 ،م ،)818-811 :2 :نياز بعاد نحاوی تعادد
حال ،محوریت دارد« .دال ل اإلعجاز» (جرجاني2119 ،م ،)281-218 :هم از معدود منابع که ادباي
است که به بررسي متمرکز حال مفرد ،جمله و شبهجمله و برخي تفاوتهای بهغاي و معناایي
آنها پرداختهاست.
اما در بخ

مقاالت ،سيروان هاشم (2111م) ،در پووه

«داللة احلال يف التعبري القرآين بني

التأسيس والتأکيد » ،به معناشناسي نحاوی دو ناو حاال مؤسساه و مؤکادة قرآناي پرداختاه و
محوریت را با گونه نخست دانستهاست .در زمينة انسجام سورههای قارآن نياز ،پاووه هاای
متعددی صورت گرفتهاست .برای نمونه در مقا ة «نگرهای جدید درباره انساجام متناي ساورههاای

قرآن کریم» (1832ت)« ،ذوقي» ،به بررسي نظریة انسجام مات و ميازان کاارایي آن در تحليال
سور قرآني ميپردازد .در مقا ة دیگری با رویکرد توصيفي ا تحليلي ،و با عنوان «تحليل انسجام
واژگاني در سورة عنکبوت» (1831ت) ،عباس اقبا ي و همکاران ،تکارار برخاي واژگاان را در
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انسجام مت و ارتباط بهتر مخاط

با آن دانستهاند و کاربرد واژگان متضاد را

ای سوره ،موج
عامل خروج مخاط

از انفعال و راهیابي او به سوی درک ارتباط واژگان و آیات ميدانناد .امااا

نگاه جز ي نگر ،ا گومحور و معناگرا در اسلوب پربسامد تعدد حال مفارد قرآناي ،باا کاربسات
آموزههای بهغت سنتي ،معناشناسي و عامل انسجام واژگاني نظریة «ها يدی و حس » ،از وجوه
مميازة پووه

حاضر نسبت به مطا عات پيشي است.

 .1شرح مفاهیم پژوهش
تعدد حال مفرد
حال ،یک اسلوب پربسامد در زبان عربي است که در منابع نحوی ،به اعتبارات گوناگون ،دارای
تقسيماتي متعدد است؛ ازجمله به اعتبار إفراد و تعدد حال و صاح حال

(حس 2111 ،م-238 :2 :

 ،)818چنانکه در نمودار ذیل آمده:

حال متعدد ،خود ترکيبي است از گونههای مفرد ،جمله و یا شبهجمله کاه ترکيا
همجوار در نق

حال مفرد بسامد بيشتری دارد .جدول زیر معرف ای بسامد است:
جدول شماره  :5فراوانی تعدد حال مفرد در قرآن کریم ( 505مورد)
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جا ز ا تعدد

ا تعدد
غيرمعطوف

با «واو»

با «أو»

تعداد

1

1

1

درصد

% 13

%1

%1

غيرمعطوف

معطوف
با «واو»

با «أو»

83

11

81

% 83/8

% 3/3

% 81/1

قرینة تشخيص یا ترجيح صاح حال نيز ،فظي ،معنوی و یا سياقي است که در صاورت نباود
قرینه ،رهيافت تشخيص آن ،استناد به اصل بهغي « فونشر مشوات» است
 .)832 :1در دان

بهغت ،فونشر ،به معنای ذکر دو یا چند چيز به طاور مفصال یاا مختصار

است ،سپس بر اساس اطمينان از اینکه مخاط

مرجع هرکدام را درميیابد ،چيزهای مرتبط باا

آنها ،بدون تعيي  ،آورده شود .ای صنعت بدیع ،به دو گونة مرت
گویای ترتي

(ابا عقيال1839 ،ت:

یا پراکندگي ذکر آن موارد و مرجع هرکدام است

و مشوات تقسيم شاده کاه

(تفتازاني1839 ،ت.)118 :

با توجه به بسامد مذکور در جدول فوق ،مسلماً بررسي همة موارد تعداد حال مفارد قرآناي
در ای مجال اندک نميگنجد .بدی خاطر ،منتخبي از شواهد آن مورد بررساي و تحليال قارار
خواهد گرفت.

معناشناسی بالغی
معناشناسي بهغي ،فرایند درک معاني حاصل از هم نشيني واژگان در ساختارهای بهغاي کاهم
است .کاربرد واژگان در یک مت  ،وابسته به ساختاری اسات کاه باي عناصار واژگااني رابطاه
برقرار ميکند؛ ازجمله ساختار بهغي که در ساایة اساتفاده از ا گوهاای ادباي در مات  ،هاور
ميیابد .در ای ساختار ،واژگان و عبارتها ،دارای چين های متفاوتي هستند و کااربرد آنهاا،
عهوه بر ارا ه دال تهای معنایي ،استقرار محتوای کهم در ذه مخاط

و هنری شدن آن را به

دنبال دارد .در ای بي  ،واژگان قرآني ،به مثابة حلقههای او ياة شکلگيری معنا ،با هامنشايني و
مشارکت در بهغت آیات و انتقال مفاهيم ،جمال نظم آن را افزون ميکنند.
39

شماره  ،15تابستان 5931

مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

نظریّة نظم و انسجام واژگانی ()Cohesion of Words
با ندگي و شکوفایي دان

زبانپووهي اسهمي ،در قا

پووه های قاعده محور یا مطا عاات

زیباشناختي و معناشناختي ،مرهون تهتهاا و ایادهپاردازیهاای مهام زبااني طليعاهداران آن
بودهاست .اندیشههای زبانشناسان قدیم ،ازجمله «شيخ جرجااني» ،نشاان از توجاه ایشاان باه
عوامل انسجام مت و ارتباط و پيوستگي عناصر آن دارد .شيخ در «دالئل اإلعجدا » ،باا نگرشاي
نحوی ،بهغي و معنایي در مت قرآن به عنوان یک مت منسجم باه بررساي نظام و اعجااز در
کهم ا هي پرداختهاست .از دیدگاه جرجاني ،نظم ،همان بافت منسجم کاهم ،و متار ر از پيوناد
ميان واژگان و کاربرد هنرمندانه و ادبي ا گوهاای نحاوی اسات کاه باه شايوههاایي همچاون
وابستگي اسم و فعل ،و یا وابستگي دو اسم ،صورت ميگيرد ،به گونهای که یاک اسام ،خبار،
ترکيد ،صفت ،حال و یا مضافا يه برای اسم دیگر باشد .او معتقد است که مت قرآن ،افزون بار
نظم صرفي و نحوی ،نظم سومي نيز دارد که زیبایي و بهغت بينظير مت کهم ا هي و تفااوت
آن را با دیگر متون ادبي و هنری نشان ميدهد .نظم موردنظر ،پي
اندیشه گوینده و بار اسااس اغارا
تعيي کنندة ترتي

از تبلور کهمي ،در ذها و

ماوردنظر او شاکل گرفتاه و هماي اغارا

و معااني،

واژگان کهم نيز هستند (جرجااني2119 ،م 111 :باه بعاد) .باورهاای وی ،ریشاة

شکلگيری نظریات نوی زباني را فراهم آورد و نگرت او دربارة اصا ت معنا در نظم و رواباط
نحوی معنامحور ميان جمهت و واژگان ،حاکي از توجاه و اهتمام خااصا او باه هماان چيازی
است که در زبانشناسي نوی به عنوان «انسجام» شناخته ميشود .مایکل هليدی و رقياه حسا
ای ایده را در سال  1391ميهدی در کتابي با عنوان «انسجام در انگليساي» ،باه مثاباة رهياافتي
نوی در مطا عة متون معرفي کردند.
آنچه در «دالئل اإلعجا » با عنوان «نظم» معرفي شده ،در کتااب هليادی و حسا نياز ،باا
عنوان « »Textureبيان ميگردد ( ،)Halliday & Hasan, 1976: 2که همان بافت منساجم کاهم
است و متنيت مات نياز در گارو آن قارار دارد .همچناي  ،در ایا نظریاه ،انساجام رابطاهای
معناشناختي است که چگونگي ارتباط عناصر مت و درک آسان آن ،منوط به استفادة مناسا
عوامل انسجامبخ
و موج

از

است و یک رابطة معنایي ،عنصری از مت را به عنصر دیگر مرتبط سااخته

انسجام آن خواهد شد ( .)Halliday & Hasan, 1976 : 4 & 73ایا عوامال ،در ساه
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دستة کلي؛ ابزارهای دستوری ،واژگاني و منطقي ،قرار دارند .انسجام واژگاني ،حاصل گازین
و کاربرد واژگان زباني در قا

تکرار و هام آیاي اسات ،و مبتناي بار هماای

و روابطاي کاه

واحدهای واژگاني زبان با یکدیگر دارند .ترادف در حوزة تکرار قرار دارد و تضااد ،در حاوزة
همآیي (ذوقي1832 ،ت ،)112-111 :که ای هر دو ،هنجاری الزم برای سامان یافت مات هساتند.
بيتردید ،وجود روابط معنایي ميان عبارات و ترکي های قرآني ،حاصل نقا آفریناي سلساله
عوامل ذکرشده در سه دستة کلي فوق ،ازجمله عناصر واژگااني و ارتبااط آنهاسات .گازین
واژگان در مطا عة معناشناختي ای همای

و سازگاری بهغي آنها ،نقشي اساساي دارد و ایا

سازگاری بهغي ،از عوامل استحکام مت است (قليازاده1831 ،ت .)281-288 :بايتردیاد ،سااختار
بهغي واژگان قرآني در اسلوب تعدد حال مفرد نيز ،تابع همي قواعد است.

 .9ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی (با رویکرد
معناشناسی بالغی)
در نظریه هليدی و حس  ،دو عامل مهم باع

انسجام واژگاني هستند :با همآیي یا همنشيني و

بازآیي یا تکرار ( .)1976: 288همنشيني ( ،)Collocationکه نسبتي ميان واژههاست ،باه معناای
ارتباط ميان واژگان در زنجيرة مت است که گاه «ميان تکواژ ،واژه ،و گاهي گاروه و باهنادرت
جملهواره رخ مايدهاد( ».قليازاده1831 ،ت )288 :و در پاي ا باات ساازگاری و عادم ساازگاری
واحدهای زباني موجود در آن زنجيرهاست (همان) .ای عامل انسجامي ،با همنشيني واژگاان در
قا

روابط معنایي؛ مثل :تناس

ترادف ،نيز موج

یا تضاد ،متبلاور مايشاود و نسابتهاای مفهاومي؛ همچاون

شکلگيری عامل دوم انسجام واژگااني مايشاوند .ایا مفااهيم ،کااربردی

نسبتاً مشترک در حوزه دان

بدیع و معناشناسي دارند که با برخي تفاوتها ،در ميان مؤ فههای

عامل انسجام واژگاني نيز وجود دارند ،مؤ فههایي که عهوه بر معنای مستقلشان ،با حضاور یاا
عدم حضور ادات پيوندی معناافزا درآميخته و متر ر از آنها ،معاني جدیدی را ميآفرینند.
بههرروی ،تعادد حاال مفارد در قارآن ،در دو دساتة کلاي؛ معطاوف (باا «واو» و «أو») و
غيرمعطوف ،شکل گرفته که ای دو دسته ،با ورود به عرصة تعدد حال ،عهوه بر ایجاد پيوند و
انسجام ساختاری در مت  ،ا قاگر معاني ترکيبي خاصي نياز هساتند .الزماة عطاف چناد حاال،
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مياان کلماات معطاوف ،ضام ترکياد

مطل  ،در تکميل و تعميم آن نيز مؤ ر ميافتاد» (فقياه ملاکمرزباان1839 ،ت .)189 :شاایان توجاه
است که تقدام و ترخر حالها در پدیده تعدد ،تابع عوامل زباني؛ همچون کانون توجه باودن یاا
ترتي

ذاتي آنها به گونه ترتي

اعداد است.

تعدد با عطف
درک معاااني بهغااي حااروف عطااف و کااارکرد آنهااا ،جز ااي از فراینااد معناشناسااي بهغااي
( )Rhetorical Semanticsواژگان در قرآن به شامار مايرود .منظاور از کاارکرد معناشاناختي
عطف ،تناس

نشانه با موضو و یا معناست ،و به د يل کشف نشدن معناای برخاي نشاانههاا،

رابطة نشانه و معنا اهميت زیادی دارد .عطف دو یا چند حاال مفارد در قارآن کاریم ،غا بااً باا
حرف «واو» صورت گرفته و هرچند نشانة «واو»« ،در نخستي و اصليتری معنای خاود ،تنهاا
به معنای و است و دو مفهوم (اسم ،گروه یا جمله) متناس

و مشترک را به هم عطف ميکناد»

(همان ،)111 :اما «عهوه بر کارکردهای دستوری ،بر معاني و ترویلهای مات مايافزایاد»

(هماان:

 ،)188بهطوریکه «اگر به عنوان واژهای دستوری ،در مات خودکاار ،تنهاا بارای باا هام باودن،
تناس  ،ترتي

عاطف و معطوف را از حاظ نحاوی یکساان

و وابستگي به کار ميرود و نق

ميکند؛ همي واژه مي تواند در مت ادبي ،عطفي برای تناس های غيرمعمول و ابداعي باشد که
با چين

متقارن کلمات و جمهت ،موسيقي زیادی را در بافت آوایي (مت ) وارد سازد»

(هماان:

 .)188ای نو از تعدد در قرآن کریم ،به شکلهای زیر رخ نمودهاست:

تعدد با تناسب
همآیي ،از عناصر مطرح انسجامبخ

واژگان در نظریه هليدی و حسا اسات کاه در بهغات

سنتي ،ارتباط نزدیکي با «مراعات نظير» یا «تناس » دارد ،و به معنای اجتماا دو یاا چناد واژة
هم نشي و متناس

است که ارتباط مفهومي آنها از گونة تضاد نيسات

(تفتاازاني1839 ،ت،)181 :

هرچند که همآیي جنبة انسجامي دارد و مراعات نظير ،جنبة آرایهای .در ای عنصر انسجامي یا
مفهوم بهغي ،یکجا آمدن دو یا چند واژه ،منجار باه تاداعي ذهناي هرکادام از آنهاا در کناار
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دیگری ميشود .با ترملي در آراء «جرجاني» ،چني مينماید که وی نياز در نظریاة مات محاور
خود ،به ای عنصر انسجامبخ

متني (هم آیي) توجه داشته ،معتقد است که شرط مفياد باودن

ا فاظ ،پيوند و قرابت ميان آنهاست (جرجااني2119 ،م ،)32 :و ا بته تا حدی ،متفاوت از آن چيزی
است که در نظریة انسجام مطرح است.
همچون غا

زبانها ،بح

تناس

و سازگاری واژگان ،در ترکي

واژگان قرآني ،ازجملاه

حال مفرد متعدد نيز مشهود است .در آیة ﴿ ...وحنشرهم يدوم اَلْ ِقيام ِة على وج ِ
وه ِه ْم ُع ْميدا َوبُ ْكمدا
َ ْ ُُُ ْ َْ َ َ َ ُ ُ
مم ( ...إسراء ،)39 :کاربرد حرف عطف ،اگر در معنای مشاارکت باشاد ،باه
َو ُ
ص ًّما َمأْو ُاه ْم َج َهدَّ ُ
قصاد ایجاااد هااراس ،و اگاار در معنااای بيااان اناوا حاااالت باشااد ،بااه منظااور ارا اة تصااویر
محشورشوندگان در بدتری حا ت ممک است (بقاعي ،بيتا .)819 :11 :ازآنجاکه «مهمتری نقا
ترویلي و را ميتوان در شور و انگيزت احساسي حاصل از کاربرد متقاارن و متناسا

کلماات

معطوف ذکر کرد» (همان ،)189 :ای کارکرد هنری تعدد حال ،اوج نق آفریني واژگاان معطاوف
و متناس

در ارا ة تصویری کوتاه و وحشتانگياز از چگاونگي برانگيختاه شادن گمراهاان و

شدت عذاب آنان را نشان ميدهد که در آیه مورد بح

نيز ،چني شور و انگيزشي باه انساان

منتقل ميشود .انسجام ميان سه حال ،از آنجا نشرتگرفته که اوالً هرکادام تاداعيگار دیگاری
هستند و انياً ،بدون یادکرد هرکدام از آنها ،تصویر هراسانگيز موردنظر ،به طور کامال شاکل
نگرفته و اصل پيام منتقل نخواهد شد ،که مسلماً تناسا

مياان حاالهاا ،نقشاي اساساي را در

شکلگيری ای انسجام واژگاني به عهده دارد .انسجامي که به د يل همنوایي مضمون آیاه فاوق
با مضامي هدایتگرانه و بيمدهنده آیات قبل و بعد ،خود زمينهساز انسجام مت سوره شدهاست.
ضام اینکااه تناسا

فظااي و معناایي واژگااان ،همااراه بااا ضاربآهنا

تصویرسازی و ا هامبخشي در ساختار ترکيبي حالها ،اعجاب مخاط

مااؤ ر ،نااوآوری در

را برانگيخته و هراس از

چني سرانجامي را بر او مستو ي ميکند به ای اميد که سر به راه آورد.

تعدد با تضاد

((Antonym

تضاد ،ازجمله آرایههای معنوی در دان

بدیع و ناوعي هامآیاي واژگاان متقابال در معناسات

(تفتازاني1839 ،ت )188 :که کارکرد آن در تعدد حال ،چيزی فراتر از آرای
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عهوه بر رعایت نظم و همگرایي آن ها ،در گيرایي مفهوم آیات و تجسام آن در ذها مخاطا
هم نقشي اساسي به عهده دارد (شهبازی1838 ،ت« .)181 :مقابله» به عنوان گونه دیگری از تضااد،
هرچند که با تعداد تضادهای متنا ر در دو جمله همراهاست (تفتازاني1839 ،ت ،)188 :اماا مشابه آن
در تعدد حال نيز یافت ميشود .بدی صورت که هر حا ي بيانگر هيرت صااح حاال خاوی
است و ای تقابل را در موقعيتها و حا تهاای متفااوتي کاه صااح حاال در آن قارار دارد،

مِ
يَ يدَ ِْ ُرُرو َ اَللدهَ قِيامدا َوقُد ُعدودا َو َعلدى ُجَُّدوِِ ْم َو...
مي توان درک کرد؛ چنانکه در آیاة ﴿اَلدِ َ
ِ
عمران ،)131 :تقابل ميان واژگان "قِياما وقُدعودا"و « َعلى ج ِ
عني) (زمخشری1819 ،ق:1 :
َّوب» ( ُمضطَج َ
َ ُ
ُ

(آل

888؛ عکبری ،بيتا ،)38 :وجود دارد .بر اساس اینکه «واو» عامل پيوندی ،و اصوالً در معنای جماع
و فراگيری است ،تعدد حال با «واو» ،جمع حاالت ممک را نشان مايدهاد

(أبوحياان1821 ،ق:8 :

)813؛ «چراکه حاالت مکلفي در انجام تکا يف ا هي ،از ای سه حال خاارج نيسات و در تماام
حاالت مذکور ،به ذکر خداوند امر شادهاناد» (طبرساي1892 ،ت .)311 :2 :هماي اجتماا معااني
متقابل و غيرهمسان در جمله ،آن را در دایرة تضاد وارد مينماید و چون مراد ،مداومت بر ذکر
خداست ،به خاطر دفع پندار ادعای چيزی غير از آن ،اقدام به تفصيل حاال شادهاسات
بيتا .)181 :8 :انگيزههای دیگر تعداد ،متناس

(بقااعي،

با هدف دیني آیه (ذکار پيوساتة خداوناد) ،حسا

تقسيم به قصد بزرگداشت خداوند است (عهن2112 ،م 831 :و  .)828هور ای جلوههاای زیباا و
معنادار ،در تناس

کامل با استحکام معنایي واژگان ،در طول انساجام مات قارار دارد؛ چراکاه

مت  ،خود از اجزای کوچکتری؛ همچون واژگان و ترکي ها ،سازمان یافته و شکلگيری نظام
و انسجام یک مت  ،بر پایه انسجام اجزای آن ،ازجمله واژگان ،استوار است.

لضد ُّدر دعانددا ِِلَّْبِد ِده أَوق ِ
اعد ا أ َْوقائِمددا ...
در آی اة ﴿ َو إِذا َمد م
دس اَِْإلنْسدا َ اَ ُّ َ
َ ْ
حال مؤول به مفرد ،و « ِ
قاع ا» و «قائمدا» ،حاال مفردناد (عکباری ،بايتاا .)132 :عطاف« ،در مقاام
(یااونسِِ « ،)12 :لََّبِدده»

اطناب ،به قصد تعميم و تکميل چند حال صورت گرفتهاست» (اب عاشور ،بيتا ،)88 :11 :حااالت
دیگر نيز ذکرشده تا نشان دهد که انسان مضطر و درمانده ،در همه حاال ،رو باه خادا نماوده،
چيزی مانع دعا نشدهاست (طباطبایي1819 ،ق .)28 :11 :سياق آیه ،بيانگر کااربرد حارف عطاف در
معنای تخيير انسان در حا تِ به جای آوردن ذکر خدا به سب
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برای یک صاح حال نيست؛ یعني ،بعضي به پهلو ،برخي نشسته و بعضي ایستاده ،خدا را یااد
مي کنند .با ای تفاصيل ،هر حا تي در تقابل با حا ت دیگر انسان درمانده ،ماوقعيتي متفااوت را
در یادکرد پروردگار نشان ميدهد.
تفاوت چين

حاالت نيز جای ترمل دارد؛ در آیة  131سورة مبارکة آل عمران ،ازآنرو کاه

مراد از «ذکر» ،نماز است ،واژه «قيامدا» وجوباً مقدم شده .بنابرای « ،حس ا تهف» مياان حاال و
اختهف در چين

عامل ،به عنوان جلوهای بهغي ا معنایي ،موج

حالها شدهاسات

(ابا أباي

ِ
جَّد » باه
اإلصبع ،بيتا .)198 :از طرفيَ « ،علَی» در ابتدای « ُجَّدوب» و حارف جار «ل د» در ابتادای « َ
هدف بيان تماام حااالت ممکا بار اسااس شارایط جسامي انساان ،و وجاود «لدِ» در مفهاوم

اختصاص ،نوعي مبا غة زا د (آ وسي1818 ،ق )98 :1 :را در حال افزوده و بيانگر حا تي اسات کاه
شخص بهاجبار بدان ت دادهاست .بنابرای  ،معنای حرف عطف و تقدام و ترخر حااالت ،مبايا
او ویتبندی آنها ،با توجه به شرایط حاکم بر صاح حال است

(ر.ک :اب أبي اإلصبع ،بيتاا.)198 :

از سویي ،با توجه به اینکه فضيلت نماز گزاردن از حا ت خوابيده شرو شده و به حادا اعاهی

خود (حا ت ایساتاده) رسايده ،اذا « ،م ِ
دَ اندنَدی إلَدی انعلَدی»
الَّتقِّد م َ

(ر.ک :ا ادبل2111 ،م881 :1 :؛

مطلوب2119 ،م )813 :صورت گرفته که یک سبک بهغي و از فنون ریف دان

بدیع است.

ِ
ِ
يل إِمدا شدارِرا َوإِمدا َر ُفدواا
تعداد حال در آیات فوق جا ز است ،اماا در آیة ﴿إندا َهد َ يَّْا ُ اَل مسدب َ

(إنسان )8 :تضاد دو حال ،همراه با تعداد واج

و تکرار حرف «إمدا» ،به عنوان حرف تفصايل یاا

تقسيم ،د يل وجوب تعادد اسات (آ وساي1818 ،ق .)113 :18 :از حااظ معناایي ،رابطاة حاال باا
صاح حال ،رابطة اجمال و تفصيل است؛ یعني حال ،در تفصيل حااالتي آماده کاه در وجاود
انسان رهيافته (صاح حال) قرار دارد و سربسته بيان شاده .از ساویي« ،ازآنجاکاه شاکرگزاران
اندکاند ،از صيغه اسم فاعل (شداکرا) استفاده شده ،اما « َک ُفدواا» ،برای رعایات فواصال آیاات و

بيان کثرت ناسپاسي ،به صيغة مبا غه آمدهاست» (صاافي1813 ،ق .)138 :23 :علات تقادیم «شداکرا»
نيز ،ازآنروست که اصل بر مبنای بشارت است .همچني  ،به خااطر بياان دو حا ات بارای دو
دسته انسان (شکرگزار و ناسپاس) ،ميان دو حال و صاح حال « ،فونشار» هام حااکم اسات
(بقاعي ،بيتا ،)188-188 :21 :و هر حال ،با صاح حال مناس
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شواهد نشان ميدهند که تضادهای قرآناي ،محمال معااني گونااگوناناد و حضاور آنهاا،
موج

انگيزت ذهني جهت دریافت و پذیرت اهداف بياان تضاادها ،و درک رابطاة حاال باا

مرجع

ميشود .همچني باید گفت که تضاد ميان حالها ،مکانيسم و وصف مشاترکي اسات

که آن ها را به هم وصل نموده و تصوار یک حال ،تداعيگر حال دیگر در ذه است که ناوعي
تهزم و همآیي به شمار ميآید .نتيجة مجاورت واژگان ،انسجام مت و تثبيت معااني ماوردنظر
خا ق هستي در اندیشة مخاط

است.

تعدد بدون عطف
با اینکه عطف (با واو) ،نشانگر جمع در معنا و اعراب است ،گاهي ترک عطف ميان چند حال،
نيز موج

جمع معنای آنها مي شود که قابليات تطبيق با مبح

وصل و فصال را دارد؛ یعناي،

اگر حا ي هم معنا با حال قبل یا مؤکد و مکمل آن باشد ،بدون گسسات معناایي ،تارک عطاف
صورت ميگيرد (ن.ک :جرجاني2119 ،م.)281 :

تعدد با تکرار عین واژه ()Direct Reiteration
بر اساس کارکردهای زباني ،تکرار از مؤ فههای زیبایيآفاری آیاات قارآن اسات کاه موجا
انسجام آوایي ،معناآفریني تدریجي و ترکيد و استوارداشات مات  ،هماراه باا برجساتهساازی و
انسجام دو واژه ميگردد و نق

مؤ ری نيز در تثبيت معنا و جل

نسبي ،تکرار ،مفهومي مشترک در دان

توجه مخاط

دارد .به طاور

بهغات و نظریاة انساجام واژگااني اسات .از دیادگاه

هليدی و حس  ،تکرارِ یک عنصر واژگاني ،منجر به انسجام مت خواهد شد و دارای مصاادیق
متنوعي ،همچون ترادف تام (هممعنایي) و ترادف جز ي است ( .)1976: 278تکارار عاي واژه
نيز جزء آن است .اما تکرار بهغي ،شامل دو گوناة فظاي و معناوی (هاممعناایي) اسات کاه
نشاندهندة کليتر بودن نگرت انسجامي به تکرار ،در مقایسه با نگرت بهغي است .هرچند که
در نگرت انسجامي ،تکرار در دو جمله رخ ميدهد ،اما در تکرار واژگان مجاور در یک جملاه
نيز قابل انطباق است .نمود ای پدیده در قرآن ،گاه به گونهای است که یک فظ در نق

حال،

صدفًّا (فجار ،)22 :کاه «صدفا»،
ك َواَلْ َملَ ُ
عيناً در کنار هم تکرار شده؛ همچون آ﴿ َوجاءَ َابُّ َ
صدفًّا َ
دك َ
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ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی

یداله حیدری ،سید رضا سلیمانزاده نجفی

ِّني»
اسم مفرد بهمنز ة جمع است؛ یعني«صفوفاً» ،یا مصدر در موضاع حاال ،باه معناای « ُمصدطف َ

صدفا» دوم ،به قصد ترتيا و دساتهبنادی آماده؛ یعناي«،صدفا بعد َ
(أبوحيان 1821 ،ق )133 :9 :و « َ
صف» .از نظر «اضی» ،ای تکرار ،تکرار معنایي است (اب عاشور ،بيتا:81 :
صف» ،یا «صفا َخ َ
لف َ
َ
 )233و بيانگر انسجام دو واژه .چني مينماید که تکرار حال در آیة یادشده ،باه اقتضاای مقاام
(هنگامه محشر) ،نشاندهندة ترتي

همراه با تعدد است و اگر مقصود ،بهتصویرکشيدن جمعاي

ني» بيایاد.
در یک صف باشد ،بدون تفاوت و تعدد ،شایساته ماينماود کاه باه صاورت «صداّ َ
همچني  ،ازآنجاکه فزوني فظ منجر به فزوني معناست ،از اجتما واژگاان ،معاانيای ،همچاون
عينيسازی و تداعي صحنهها نيز حاصل ميشود ،به گونهای که در صورت اجتماا نياافت دو
واژه ،چني مفاهيمي درک نميشود.

تعدد با تکرار جزء واژه ()Pseudo synonymy
زبانهای بشری ،بر اساس کارکرد ارتباطي ،از ساختارهای خاصي بهره ميبرند کاه در سااختار
غوی ا معنایي آن ،هر الیة زباني ،مانند واژه ،عبارت ،جملهواره یا جمله ،از نظر غوی و حتاي
محتوایي ،دارای مترادفهایي است اماا در عي ترادف ،رافت های بهغي خاصي نياز دارد کاه
ساختار بهغي هر الیة زباني را شکل ميدهد (قليزاده1831 ،ت .)18 :استفاده از واژگاان متارادف،
گونة دیگری از مصادیق تکرار است.
ترادف ،رابطهای مبتني بر هم معنایي ميان واژگان یک ترکيا  ،و از وجاوه توساعة معناایي
واژگان و انسجام آنها در آیات قرآن است که نمونهای از آن ،کاربرد واژگان هممعناا در نقا
حال است .استفاده از واژگان مترادف در زبان قرآن ،گاهي تغييرات معنایي را در پي دارد؛ مثهً،

در آیة ﴿حََّفاء لِل ِه َغيدر م ْش ِررِ ِ
کني» ،تضااد وجاود دارد و
ني بِه (حج ،)81 :ميان « ُحََّفاء» و « ُمش ِر َ
َْ ُ َ
ُ َ
تقييد با تکواژ منفيساز «غدري» ،باع

نزدیکي آنها و شکلگيری ترادف جز ي شاده ،درنتيجاه،

«معنای «حَّفاء» ،وضوح بيشتری یافتهاست» (اب عاشور ،بيتا .)138 :19 :ضم اینکه تقييد ،حااکي
از مبا غه در نفي ،و ترکيدِ (بقاعي ،بايتاا )88 :18 :دو معناای حاال نخسات (ارزت یکتاپرساتي و
زشتي شرک) است .حال دوم نيز ،معنای حال نخست را در ذه مخاط
38
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ضدبا َ أ ِ
َسدفا ( ...أعارافَ « ،)181 :غضدبا  :حاال اول
در آیة ﴿ َولَمدا َا َج َدَ ُموسدى إِق قَد ْوِم ِده َغ ْ

برای «موسدی» ،و« ِ
أسدفا» ،حال دوم و بدل از حال قبل اسات کاه مايتواناد حاال بارای ضامير
« َغضبا » باشد» (عکبری ،بيتاا .)191 :در ای صورت ،حال از ناو متاداخل اسات .نياز «معناای
أسدف» یکي است و برای ترکيد ،تکرار شده ،و اختهف دو فظ مانناد ایا ساخ
« َغ َ
ضد » و « َ

ِ
بعد ُ » (طبرساي1892 ،ت .)981 :8 :دیگاری گفتاه(« :انسدف)،
شاعر استَ :مدى أد ُ مَّدهُ يََّدأ َع ِّدّ ويَ ُ
گاهي به معناى خشم شدید است و بيشتر به معناى حزن و اندوه ،کاه در اینجاا ،هار دو معناا
مجاز است» (اب عطيه1822 ،ق .)881 :2 :با ای تفاصيل ،و با توجه به نظر «عکبری» ،که حاال دوم
را بدل از حال اول دانسته ،و با توجه به نزدیکي جز ي معنای آنها ،دو حال به عناوان دو قياد
هممعني برای عامل ،دارای ارتباط معنایي از گونه ترادف جز ي هستند .کارکرد هنری تعدد هم،
ترسيم حا ت روحي موسي ( ) در مواجهه با قوم خوی

است .از طرفي ،تناس

صيغة مبا غاه

« َغضدبا » ،با تصویر شدت خشم موسي ( ) از عهدشکني قوم ،جلوة دیگری از بهغت حال به
شمار ميرود.

تعدد با تکرار تأویلی واژه ()Interpretation Repeat
برخهف تکرار صریح در آیة پيشي  ،گاهي تکرار یک واژه ،مؤولگونه است؛ مثهً ،در صاورت
اجتما چناد حاال« ،اگار حاال هاا در فاظ و معناا یکاي باشاند ،الزم اسات کاه بار اسااس
صاح حا شان ،به صورت مثني یا جمع به کار روند»

(حس

2111 ،م ،)811 :2 :مانند آیة ﴿ َو َسد مََّر

دني (إبااراهيم ،)88 :کااه «دائبَد ِ
لَ ُكدم اَل مش ْدمس واَلْ َقمددر دائِبَد ْ ِ
ني» ،حااال مثنااي باارای دو صاااح حااال
َ َ ََ
ُ

دمس دائبَدة وال َق َم َدر
(ا شمسَ وا قمرَ) است (عکبری ،بيتا ،)222 :و قابال ترویال باه « َسد مََّر لَ ُُ ُدم ال مش َ
س
دائبدا» .گاهي نيز حال متعدد به شکل جمع به کار رفته کاه واژه « ُم َسد مَّرا » در آیاه ﴿ َواَل مش ْدم َ
َّرا بِدأ َْم ِرِ (أعراف ،)88 :شاهد آن است .د يل فظي تثنيه و جماع را بایاد
دوم ُم َسد م
ُّج َ
َواَلْ َق َمَر َواَلَّ ُ
گریز از تکرار و بينيازی از ذکر (حس 2111 ،م ،)811 :2 :یا همان اختصار و تخفيف دانسات ،امااا
انگيزة معنایي آن ،دال ت فظ حال بر اشتراک صاحبان حال در حکم تسخير فراگير
 )819 :9و استثناناپذیر است که در مقام تعظيم و ا هار منت بر مخلوقات ،موج
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گردیده ،نشان از رفيت معنایي زبان قرآن دارد .ضم آنکه در آیه نخست ،حال قياد عامال و
وصف صاح حال است .پس حرکت پيوسته خورشيد و ماه ،موج

تسخير آن به نفع بندگان

است ،نه سکون و رکود آن .با ای تفاصيل ،حال ،در انسجام کامل معنایي با اهداف کلي آیاه و

س َواَلْ َق َم َدر
در طول انسجام مات ساوره قارار دارد .همچناي  ،مياان چناد صااح حاال (اَل مش ْدم َ
وم) ،نوعي رابطة همآیي برقرار است و حضور هرکدام ،تداعيگر حضاور دیگاری اسات؛
ُّجد َ
َواَلَّ ُ
چراکه حرف عطف ،عامل همنشيني آنهاست.

تعدد با تالزم معنایی ()Conceptual Correlation
از کارکردهای معنایي تعدد حال مفرد در قرآن ،نق آفریني در ترسايم صاحنههاسات .در آیاة

ِ
شيَ ِة اَلل ِه … (حشر ،)21 :دو حال
ص ِّعا ِم َْ َخ ْ
﴿لَ ْو أَنْدَزلَّْا ه َِا اَلْ ُق ْرآ َ َعلى َجبَل لََرأَيْدتَهُ خاشعا ُمتَ َ
غيرمعطوف ،بيانگر پيوستگي صحنهها و انتقال یکبارة آن به ذه مخاط است و ترک عطف،
نشان دهندة وابستگي دو حال در تکميل معنا و تصویر موجود است ،گرچه در فاظ متفاوتناد.
پس ،دو حال یکي شده تا با تهزم معنایي حاکم بر آنها ،کارکردی مشترک در خلاق تصاویری
واحد داشته باشند .از سویي ،با توجه به کارکرد تکميلي حال دوم ،نوعي کمال اتصال مياان دو
حال وجود دارد و تهزم ،موج

ترک عطف شدهاست .توجه به محوریت قرآن و تار ير آن بار

هيبت بيمنتهایِ کوه و یادآوری زوم فرماانبارداری بنادگان ،از کارکردهاای معناایي دو حاال
غيرمعطوف است که یقين ًا ترک عطف ،ایا تصویرساازی و سارعت انتقاال تصاویر باه ذها
مخاط

را به دنبال دارد .ضم اینکه تصویر ترسيمشده ،در راستای اهداف ارشادی کل ساوره

قرار دارد که پيامد مضامي ارعاب آميز آن است.
با توجه به مجال اندک سخ  ،انوا روابط مفهومي بيناواژگاني مطا عه شده در تعادد حاال
مفرد قرآني ،در قا

نمودار شماره ( ،)2عرضه ميگردد:
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 .4نتیجهگیری
پووه

حاضر ،ضم تریيد اهميت توجه به انساجام مات  ،نقا

عنصار انساجام واژگااني و

مؤ فههای آن در تحليل معاني حاصال از ترکيا هاای قرآناي را مهام دانساته ،ارزت مطا عاة
جز ينگر و واژهمحور آیات را یادآور شدهاسات .واژگاان قرآناي ،باهتنهاایي ،دارای مفااهيم و
ارزتهای مهم ،ساده و قابل فهم هستند که در صورت همجاواری ،و باا شاکلگياری رواباط
مفهومي ميان آنها ،معاني جدیدی ميآفرینند و مخاط

ميتواند با توجه به آن رواباط ،مفهاوم

موردنظر گوینده را دریابد .همچني  ،در صاورت تغييار در نحاوة ترکيا  ،مفااهيم نياز تغييار
ميیابند و تنو ترکي  ،نمایانگر سازگاری و انسجام الزم برای هور آن معاني اسات .چنانکاه
در اسلوب حال مفرد متعداد ،همجواری واژهها ،نشان از انسجام واژگااني هماراه باا ساازگاری
معنایي باال دارد که وجود و عدم عامل پيوندی ،نيز در آن دخيال اسات .انساجام واژگااني در
تعدد حال مفرد معطوف ،بهواسطه گزین

واژگان و بهکارگيری آنها به شيوه بااهمآیاي ،و در

حال غيرمعطوف ،از طریق ترادف کل ي یاا جز اي (باا تکارار صاریح یاا تارویلي واژه) شاکل
گرفته است .در ای ميان ،تهزم معنایي نيز ازجمله عناصر انسجامبخ
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حال معطوف در سایة آرایه های ادبي ،همچون؛ تضااد و یاا افونشار ،ضام تصویرساازی،
قرینهسازی و هم آیي آوایي ،موج

تقویت باور مخاط

و انسجام و هماهنگي بافات ا فااظ و

معاني گردیدهاست .نيز ،هور فونشر در تعدد حال مفرد ،باع

انگيزت مخاط

رهگيری روابط شناور ميان آنها و ارجا هر یک به مرجع مناس

است.

نسابت باه

و باالخره اینکه ،کاربست عامل انسجام واژگااني در ایا پاووه  ،کاه ریشاه در ميارا
بهغت سنتي دارد ،به قصد تعيي ميزان کارایي نظریهای نوی  ،در تبيي چگونگي شاکلگياری
سازمان معنایي تعدد حال مفرد است که کاربست آن در دیگر گونههای تعادد؛ همچاون تعادد
مفعولها ،تعدد صفات و غيره ،زمينهساز نگرشي نو در معناشناسي بهغي ترکي های قرآناي و
چگونگي شکلگيری انسجام و ارتباط معنایي عناصر مت آن خواهد شد .در شواهد مطرحشده،
روابطي نيز ميان حال و صاح حال ،و یا ميان حال و عامل وجاود دارد کاه هار یاک از ایا
روابط ،عهوه بر ا بات نسبي بودن کارایي نظریه انسجام ،نشان از رفيات منحصاربهفارد زباان
قرآن ،و شدت انسجام ترکي ها و سبکهای دستوری و ادبي آن دارد.

کتابنامه
الف) عربی
قرآ کرمی

اآللوس  ،حممود (4141ق) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،حتقيق :عل عب البااي عطية ،بريو  :دااالُت
العلمية.

ابَ أيب اإلصبَ ،عب العظيم بَ عب الواح (بال تا) ،تحرير التحبير ،حتقيق :حفّ حمم شرف ،مصرِ :لَّة إحياء الَّتاث

اإلسالم .

ابَ أثري ،ضياءال يَ نصراهلل بَ حمم (4191م) ،المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر ،حتقيق :حمم حمي ال يَ
عب احلمي  ،ج  ،2مصر :مطبعة مصطفی البايب احلليب وأوالد .
ابَ جّ ،أبوالفتح عثما (4111م) ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،حتقيق :عل الَّج ي

ناصف و عب الفتاح إمساعيل شليب ،ج  ،2ط  ،2القاهرة :اجمللس انعلی للشؤو اإلسالمية.
ابَ عاشوا ،حمم بَ الطاهر (بال تا) ،التحرير والتنوير( ،د.م) :مؤسسة التاايخ العريب.

ابَ عقيل ،اءال يَ عب اهلل (4931ش) ،شرح ابن عقيل علی ألفية ابن مالك ،ج  ،4چ  ،1هترا  :انتشااا استقالل.
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ابَ هشام اننصااي ،عب اهلل بَ يوسف (بال تا) ،أوضح المسالک إلی ألفية ابن مالک ،ج  ،2بريو  :مَّشواا املُتبة

العصرية.

_____________________ (4931ش) ،مغني اللبيب عن کتب األعاريب ،ج  ،4ط  ،2حتقيق:
حمي ال يَ عب احلمي  ،هترا  :دااالصادق.

أبوحيا انن لس  ،حمم بَ يوسف (4121ق) ،البحر المحيط في التفسير ،حتقيق :ص ق حمم مجيل ،بريو :

دااالفُر.

البقاعی ،إبراهيم بَ عمر (بال تا) ،نظم الدرر في تناسب اآليات والصور ،القاهرة :دااالُتاب اإلسالم .

التفتا اين ،مسعود بَ عمر (4931ش) ،المطول ،التصحيح والتعليق :أمح عزو عَّاية ،ط  ،4دااالُوخ للطباعة والَّشر.
اِلرجاين ،عب القاهر (2111م) ،دالئل اإلعجاز ،حتقيق :حمم اضوا ال ايةّ ،ايز ال اية ،ط  ،4دمشق :دااالفُر.

حسَ ،عباس (2141م) ،النحو الوافي ،ج  ،2بريو  :مطبوعا انن لس العاملية.

ال بل ،حمم بَ سع (2141م) ،دليل البالغة القرآنية ،ج  ،4ط  ،2الرياض :د.م.

ال اويش ،حمي ال يَ (4141ق) ،إعراب القرآن وبيانه ،ط  ،1سواية :داااإلاشاد.

الراغ اإلصفهاين ،حسني بَ حمم (2111م) ،مفردات ألفاظ القرآن ،حتقيق :صفوا ع نا داوودي ،ط  ،1دمشق:
دااالعلم.

الزخمشري ،حممود بَ عمر (4111ق) ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط  ،9بريو  :دااالُتاب العريب.
السامرائ ّ ،اضل صاحل (2111م) ،معاني النحو ،ج  ،2ط  ،4عما  :دااالفُر.

السيوط  ،جاللال يَ عب الرمحَ (بال تا) ،اإلتقان في علوم القرآن ،حتقيق :حمم أبوالفضل إبراهيم ،ج  ،2السعودية:
و ااة الشؤو اإلسالمية وانوقاف.

الصايف ،حممود بَ عب الرحيم (4143ق) ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط  ،1بريو  :دااالرشي .

الطباطبايی ،حمم حسني (4141ق) ،الميزان في تفسير القرآن ،چ  ،1قم :دَّّت انتشااا جامعه م اسني.

الطربس ّ ،ضل بَ حسَ (4912ش) ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،مق مه :حمم جواد بالغی ،چ  ،9هترا  :ناصر
خسرو.
العُربي ،عب اهلل بَ حسني (بال تا) ،التبيان في إعراب القرآن ،عما  :بيت انُّاا ال ولية.

عال  ،إبراهيم حممود (2112م) ،البديع في القرآن ،أنواعه ووظائفه ،اإلمااا
واإلعالم.

العربية املتح ة :إص ااا دائرة الثقاّة

مطلوب ،أمح (2111م) ،معجم المصطلحات البالغية وتطورها ،بريو  :مُتبة لبَّا ناشرو .

يعقوب ،إميل ب يَ (4933ش) ،موسوعة النحو والصرف واإلعراب ،ط  ،6هترا  :انتشااا استقالل.
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یداله حیدری ،سید رضا سلیمانزاده نجفی

ب) فارسی
کتاب
رکعي ،محمد؛ شعبان نصرتي (1831ت) ،میدانهای معنایی در کاربست قرآنی ،چاپ اول ،قم:
مؤسسه علمي – فرهنگي دارا حدی .
قليزاده ،حيدر (1831ت) ،مشکالت ساختاری ترجمه قرآن کریم ،تبریز :مؤسسه تحقيقاتي علوم
اسهمي ا انساني دانشگاه تبریز.

مجالت
ذوقي ،امير (1832ت)« ،نگرهای جدید درباره انسجام متني سورههای قرآن کریم» ،دوفصلنامه علمی
پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث ،سال ششم ،شماره  ،2بهار و تابستان ،پياپي  ،12صص .198-181
شهبازی ،محمود و اصغر شهبازی (1838ت)« ،تبيي

رافتهای بهغي سوره قيامت و دال تهای

تفسيری آن با رهيافت سبکشناختي» ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث،
دانشگاه الزهراء (س) ،سال سيزدهم ،شماره  ،8پياپي  ،82صص .188 -119
فقيه ملک مرزبان ،نسری 1839( ،ت)« ،شور عطف (در بررسي نشانه «و» عطف در صد غزل از
سعدی)» ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء (س) ،سال هفدهم و هجدهم،
شماره  13و  ،13زمستان و بهار ،صص .113 -188

ج) انگلیسی
Halliday M. A. K. & Ruqaiya Hasan (1976), Cohesion in English, London / New
York.
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التماسك المعجمي في أسلوب تع ّدد الحال المفردة القرآنية
يداله حيدري ،1سيد رضا سليمانزادة

نجفي2

 .4طال ال کتواا يف اللغة العربية وآدا ا جبامعة إصفها
 .2أستاذ مشااك يف قسم اللغة العربية وآدا ا جبامعة إصفها

المل ّخص

إ العالقة بني انحوال اجملاواة يف أسلوب تع د احلال املفردة ،ق تظهر يف الَّس ال اللية؛ کالَّتادف والتضاد،
وما إلی ذلك ،وق تؤدي هِ اجملاواة إق التماسك املعجم أيضا ،باإلضاّة إق التكيف ال اليل.
تررز هِ املقالة على دااسة التماسك املعجم وأثر علی بعض الشواه القرآنية لتع د احلال املفردة ،ودوا يف
نص القرآ وإضفاء املعاين اِل ي ة ،باستَّ ام املَّهج الوصف د التحليل  ،واالستعمال املوا ي ملكونا هِا
العامل يف نظرية "هلي ي وحسَ" ومفاهيمها املتشا ة نسبيا يف البالغة التقلي ية وعلم ال اللة.
إ االستعمال املوا ي لبعض املفاهيم املشَّتکة يف حقل البالغة الق مية واللسانيا احل يثة ،يفي يف تصوير
التماسك املعجم وحتليل املعاين القرآنية وّهمها بشكل واف .وّقا ملا حصلّ ،إ التَّاس أو التضاد ،مها
عامال التماسك بني اثَّني أو أرثر مَ انحوال املعطوّة ،وق أصبح استَّ ام الكلما املَّتادّة أو املتال مة،
عامال للتماسك بني انحوال غري املعطوّة ،وهو متاسك معجم يف اجتا التماسك الَّص للقرآ ّ .الَّس
ال اللية يف ترکي انحوال املفردة ،تَّطوي على معا أرثر مما يف هِ الكلما بوح ها ،إضاّة إلی خلق
الصوا.

الکلمات الرئيسة :القرآ الُرمی ،التماسك املعجم  ،تع د احلال املفردة ،دالال انلفاظ.

الُات املسؤول
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