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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و  مجلة علمی ـ

ش . هـ 5931 ، تابستان15 شماره، ادبیات عربی

 19-501م، صص  1053

 یدر اسلوب تعدد حال مفرد قرآن یانسجام واژگان یمترس

 )با رویکرد معناشناسی بالغی(
 1یزاده نجفیمانرضا سل یدس، 5یدریح یداله

 اصفهانزبان و ادبيات عربي دانشگاه  شجوی دکتریدان .1

 اصفهاندانشگاه زبان و ادبيات عربي گروه  اريدانش .2

 5930/ 51/ 00: پذیرش تاریخ    5931/ 03/ 51: دریافت تاریخ

 چکیده
چناد حاال مجااور، در قا ا       یاا ارتباط دو  يگاه قرآني، مفرد حال تعدد پربسامد در اسلوب

مجااورت، عاهوه بار     یا  شکل گرفته که ا يره،همچون ترادف، تضاد و غ ي،مفهوم یهانسبت

ا    يفيحاضار، باه روت توصا    پاووه   دارد. يدر پ يزرا ن يانسجام واژگان یي،معنا یسازگار

و  يادی هلة یا نظر يعامال انساجام واژگاان    یهاا مؤ فه یو با کاربست مواز انجام شده يليتحل

ساجام  ان يمو ترس یبه واکاو ي،و معناشناس يها در بهغت سنتارز آننسبتاً هم يمو مفاه "حس 

 ياد تو  ياز قرآن و ن يتنق  آن در متن یفایو ا يشواهد تعدد حال مفرد قرآن يدر برخ يواژگان

 است.هپرداخت یدجد يمعان

 يمدر ترسا  یاد، جد يشناسو زبان یممشترک دو حوزه بهغت قد يممفاه يبرخ یمواز کاربست

ها، تناسا   است. بر اساس داده يدمت  قرآن، مف يمعان تريقو فهم دق يلو تحل يانسجام واژگان

 یاا چند حال مفرد معطوف و کاربرد واژگاان متارادف و    یاتضاد واژگان، عامل انسجام دو  یاو 

در  ي،انسجام واژگان ی که ااست همعطوف شد يرعامل انسجام حال مفرد غ یي،معنا تهزم یدارا

چناد حاال    یاا دو  يا  ر ترکد یيمعنا یهانسبت ي ،انسجام مت  قرآن قرار دارد. همچن یراستا

آن واژگان  تکتک یاز معنا ي ب ي،خاص یهامعناافزا بوده و دال ت ،یرسازیمفرد، ضم  تصو

 .کننديا قا م  را به مخاط

  .يبهغ يتعدد حال مفرد، معناشناس ي،انسجام واژگان یم،قرآن کر: اههکلیدواژ
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 مقدمه .5
 شناسي اسهمي است و مطا عاات معناشاناختي آن  زبانتردیدی نيست که قرآن کریم، خاستگاه 

تار مات  قارآن و    و فهام دقياق   ت، جهت درک اعجاز واژگان و معانيفنون بهغ چهارچوبدر 

ساختارها و ا گوهای زبااني و ادباي    به موازات مطا عة است.ههای آسماني آن صورت گرفتپيام

گيری انسجام ميان ني و چگونگي شکلهای واژگانسبت مفهومي ميان ترکي ة کهم ا هي، مسئل

رود. انساجام، مفهاومي   تحليال مات  باه شامار ماي     ة ها نيز به عناوان عنصار اساساي حاوز    آن

زماني باه   شود. ای  اصطهحمعناشناختي است و روابط حاکم بر جمهت یک مت  را شامل مي

وابساته باه    ا(،ها واژگاان و ترکيا  آن   ازجمله) مفهوم بعضي عناصر متني رود که درککار مي

ها، مساتلزم وجاود ارتباطااتي    ای و انسجام حاصل از آنبنابرای ، روابط بيناجمله دیگری باشد.

جاوار نياز   بخ  در سطح واژگان آن مت  است که ای  ارتباطات، در ترکي  واژگان همانسجام

 شود.پيامي عناصر واژگاني و پس از آن، ارزت پيامي مت  مي گيری ارزتساز شکلزمينه

 بر ای  اساس، مجاورت و پيوند دو یا چند واژه در مت ، یا بر اسااس نقا  نحاوی، مانناد    

 هاایي معناایي، همچاون   های وصفي یا اضافي، و یاا ناشاي از نسابت   ارتباط واژگان در ترکي 

 نشايني عناصار نحاوی اسات، در حاوزة     هام تناس ، ترادف، تضاد و یا تهزم است که حاصل 

-123ت: 1831)رکعي و نصرتي، نظام یا ساخت مت  مبتني بر آن است  تصوری مفاهيم قرار دارد و

انساجام  ة دان  بدیع، معناشناسي و نظریة ای  روابط، مفاهيمي نسبتاً مشترک در سه حوز. (123

کنند که بررسي موازی چگونگي ایفای نقا   م( را تداعي مي1391) «هليدی و حس » واژگاني

گياری انساجام واژگااني تعادد حاال مفارد قرآناي و آفارین  معااني و          هيم در شاکل ای  مفا

، از اهميات خاصاي در تحليال مات  قارآن کاریم و نياز اقناا  مخاطا ،          های آنتصویرسازی

 برخوردار است.

 ایمت  و روابط بيناجملاه های غا باً متناس  با ویوگيانسجام،  مطا عاتي نظریةة دایر هرچند

ترسيم شده، اما با توجه به نق  واژگان، به عنوان بخشاي از فرایناد تشاکيل     در زبان انگليسي

ای از مباحا   های انسجام بخ  واژگان در ای  نظریه با پارهبرخي وجوه شباهت مؤ فهمت ، و 

واژگاان   اهميتنماید. با توجه به دان  بدیع، کاربست آن را در زبان بهغي قرآن نيز ممک  مي

محادود نباودن درک    گيری نظم قرآني، گستردگي و تناو  سااختارهای زبااني قارآن،    ر شکلد



 ینجف زادهیمانرضا سل ید، سیدریح یداله   یدر اسلوب تعدد حال مفرد قرآن یانسجام واژگان یمترس

38 

تئوریک، بررساي رواباط    سازوکارهای به زماني خاص و نيز جامع نبودن ژرفای مضامي  آیات

شناساي، مفياد   های سنتي و ناوی  زباان  معنایي دو یا چند حال مفرد با کاربست موازی اندیشه

 غاوی و بهغاي واژگاان و     ا   ها بر پایه روابط معناایي بررسيحاضر، در پووه   خواهد بود.

هاا،  دال ات ة بندی بر اساس عطف و عدم عطف دو یا چند حال مفرد است کاه در ارا ا  تقسيم

نقشي برجسته به عهده دارند. د يل انتخاب نو ِ مفردِ تعدد حال نيز، اصا ت و کثرت کاربرد آن 

است تا با تکيه بر منابع معتبر و مرتبط زباني و باا   رصددداست. با ای  اوصاف، پووه  حاضر 

ها بياباد کاه   توجه به ابزارهای انسجام مت  در سطح واژگاني، پاسخي مناس  برای ای  پرس 

و معااني بهغاي   اسات  هانسجام دو یا چند حال مفرد مجاور در مت  قرآن چگونه شاکل گرفتا  

 ها کدامند؟حاصل عطف یا عدم عطف آن

محور، فاقد رویکرد بهغاي و معناایي جاامع و مساتقل هساتند.      ا عات قرآني حالبيشتر مط

)أبوحياان،  اشاره باه تعادد حاال    برای نمونه، در کت  تفسير و إعراب قرآن، احوال چني  است: 

، اشاره باه تعادد جملاه حا ياه بادون      (113: 18؛ 838:  3؛ 838:  9ق: 1818)آ وسي،  ،(911:  2ق: 1821

. در (282:  1: تاا باي )اب  عاشور،  حالصاح و اشاره به تعدد  (218: 8؛ 888: 8ق: 1818)آ وسي، عطف 

 «مغناي ا لبيا   »، (832–831: 1ت: 1839)اب  عقيال،   «شرح اب  عقيل: »ازجملهکت  نحوی،  امهات

عاد نحاوی تعادد    ، نياز ب (818-811: 2م: 2111)حسا ،   «ا نحو ا وافي»و  (221: 2ت: 1839)اب  هشام، 

، هم از معدود منابع که  ادباي  (281-218م: 2119)جرجاني،  «دال ل اإلعجاز»محوریت دارد. حال، 

های بهغاي و معناایي   جمله و برخي تفاوترسي متمرکز حال مفرد، جمله و شبهاست که به بر

 است.هها پرداختآن

لقرآين بني داللة احلال يف التعبري ا»م(، در پووه  2111) اما در بخ  مقاالت، سيروان هاشم
قرآناي پرداختاه و   ة ، به معناشناسي نحاوی دو ناو  حاال مؤسساه و مؤک اد     «التأسيس والتأکيد 

هاای  های قارآن نياز، پاووه    انسجام سورهة در زمين است.هرا با گونه نخست دانست یتمحور

هاای  ای جدید درباره انساجام متناي ساوره   نگره» برای نمونه در مقا ة است.همتعددی صورت گرفت

آن در تحليال   یيکاارا انسجام مات  و ميازان   ة ، به بررسي نظری«ذوقي»ت(، 1832« )قرآن کریم

 انسجام تحليل»تحليلي، و با عنوان  ا دیگری با رویکرد توصيفي ةپردازد. در مقا سور قرآني مي

ت(، عباس اقبا ي و همکاران، تکارار برخاي واژگاان را در    1831« )عنکبوت سورة در واژگاني
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 اند و کاربرد واژگان متضاد راتهه، موج  انسجام مت  و ارتباط بهتر مخاط  با آن دانسای  سور

دانناد. امااا   او به سوی درک ارتباط واژگان و آیات مي یابيراهعامل خروج مخاط  از انفعال و 

نگر، ا گومحور و معناگرا در اسلوب پربسامد تعدد حال مفارد قرآناي، باا کاربسات     نگاه جز ي

، از وجوه «ها يدی و حس »ة یهای بهغت سنتي، معناشناسي و عامل انسجام واژگاني نظرآموزه

 پووه  حاضر نسبت به مطا عات پيشي  است.ة ممياز

 شرح مفاهیم پژوهش .1

 تعدد حال مفرد
حال، یک اسلوب پربسامد در زبان عربي است که در منابع نحوی، به اعتبارات گوناگون، دارای 

-238: 2م: 2111)حس ،  حالصاح به اعتبار إفراد و تعدد حال و  ازجملهتقسيماتي متعدد است؛ 

 ، چنانکه در نمودار ذیل آمده:(818

 
جمله کاه ترکيا  واژگاان    ا شبههای مفرد، جمله و یاز گونهحال متعدد، خود ترکيبي است 

 . جدول زیر معرف ای  بسامد است:دداربسامد بيشتری جوار در نق  حال مفرد هم

 مورد( 505) : فراوانی تعدد حال مفرد در قرآن کریم5جدول شماره 
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و 
ناا

 

 جا ز ا تعدد  واج  ا تعدد

 معطوفغير معطوف معطوفغير معطوف

  «أو»با  «واو»با   «أو»با  «واو»با 

 81 11 83 1 1 1 تعداد

 % 1/81 % 3/3 % 8/83 % 1 % 1 % 13 درصد

 نباود حال نيز،  فظي، معنوی و یا سياقي است که در صاورت  تشخيص یا ترجيح صاح ة قرین

ت: 1839)ابا  عقيال،   است  «مشوات ونشر ف»بهغي رهيافت تشخيص آن، استناد به اصل  قرینه،

، به معنای ذکر دو یا چند چيز به طاور مفصال یاا مختصار     ونشر ف. در دان  بهغت، (832: 1

، چيزهای مرتبط باا  یابديدرمرا  هرکداماست، سپس بر اساس اطمينان از اینکه مخاط  مرجع 

تقسيم شاده کاه    ه شود. ای  صنعت بدیع، به دو گونة مرت   و مشواتها، بدون تعيي ، آوردآن

 .(118ت: 1839)تفتازاني، است  هرکدامرد و مرجع گویای ترتي  یا پراکندگي ذکر آن موا

موارد تعداد حال مفارد قرآناي    ور در جدول فوق، مسلماً بررسي همةبا توجه به بسامد مذک

گنجد. بدی  خاطر، منتخبي از شواهد آن مورد بررساي و تحليال قارار    در ای  مجال اندک نمي

 خواهد گرفت.

 معناشناسی بالغی
نشيني واژگان در ساختارهای بهغاي کاهم   معناشناسي بهغي، فرایند درک معاني حاصل از هم

کاربرد واژگان در یک مت ، وابسته به ساختاری اسات کاه باي  عناصار واژگااني رابطاه       است. 

اساتفاده از ا گوهاای ادباي در مات ،  هاور      ة که در ساای  ساختار بهغي ازجمله ؛کندبرقرار مي

هاا،  های متفاوتي هستند و کااربرد آن ها، دارای چين ای  ساختار، واژگان و عبارتیابد. در مي

شدن آن را به  های معنایي، استقرار محتوای کهم در ذه  مخاط  و هنریعهوه بر ارا ه دال ت

نشايني و  گيری معنا، با هام شکلة های او ياحلقهة در ای  بي ، واژگان قرآني، به مثابدنبال دارد. 

 کنند.شارکت در بهغت آیات و انتقال مفاهيم، جمال نظم آن را افزون ميم
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 (Cohesion of Wordsنظم و انسجام واژگانی ) نظریّة
های قاعده محور یا مطا عاات  پووهي اسهمي، در قا   پووه با ندگي و شکوفایي دان  زبان

داران آن مهام زبااني طليعاه   هاای  پاردازی هاا و ایاده  زیباشناختي و معناشناختي، مرهون تهت

، نشاان از توجاه ایشاان باه     «شيخ جرجااني » ازجملهشناسان قدیم، های زباناندیشه است.هبود

، باا نگرشاي   «دالئل اإلعجدا »دارد. شيخ در  عوامل انسجام مت  و ارتباط و پيوستگي عناصر آن

ظام و اعجااز در   باه بررساي ن   به عنوان یک مت  منسجم نحوی، بهغي و معنایي در مت  قرآن

از دیدگاه جرجاني، نظم، همان بافت منسجم کاهم، و متار ر از پيوناد     است.هکهم ا هي پرداخت

هاایي همچاون   ميان واژگان و کاربرد هنرمندانه و ادبي ا گوهاای نحاوی اسات کاه باه شايوه      

 ای که یاک اسام، خبار،   گيرد، به گونهوابستگي اسم و فعل، و یا وابستگي دو اسم، صورت مي

ا يه برای اسم دیگر باشد. او معتقد است که مت  قرآن، افزون بار  ترکيد، صفت، حال و یا مضاف

نظير مت  کهم ا هي و تفااوت  مي نيز دارد که زیبایي و بهغت بينظم صرفي و نحوی، نظم سو

، پي  از تبلور کهمي، در ذها  و  موردنظردهد. نظم آن را با دیگر متون ادبي و هنری نشان مي

او شاکل گرفتاه و هماي  اغارا  و معااني،       ماوردنظر اندیشه گوینده و بار اسااس اغارا     

 باورهاای وی، ریشاة   .باه بعاد(   111م: 2119)جرجااني،  ترتي  واژگان کهم نيز هستند ة کننديي تع

اصا ت معنا در نظم و رواباط  ة گيری نظریات نوی  زباني را فراهم آورد و نگرت او دربارشکل

ميان جمهت و واژگان، حاکي از توجاه و اهتمام خااصا او باه هماان چيازی      نحوی معنامحور

 شود. مایکل هليدی و رقياه حسا   شناخته مي «انسجام»شناسي نوی  به عنوان است که در زبان

رهياافتي  ة ، باه مثابا  «انسجام در انگليساي »ميهدی در کتابي با عنوان  1391 ای  ایده را در سال

 عرفي کردند.متون مة نوی  در مطا ع

معرفي شده، در کتااب هليادی و حسا  نياز، باا       «نظم»با عنوان  «دالئل اإلعجا »آنچه در 

، که همان بافت منساجم کاهم   (Halliday & Hasan, 1976: 2)گردد بيان مي« Texture»عنوان 

ای است و متنيت مات  نياز در گارو آن قارار دارد. همچناي ، در ایا  نظریاه، انساجام رابطاه         

مناسا  از  ة که چگونگي ارتباط عناصر مت  و درک آسان آن، منوط به استفاد معناشناختي است

معنایي، عنصری از مت  را به عنصر دیگر مرتبط سااخته  ة یک رابطو  بخ  استعوامل انسجام

. ایا  عوامال، در ساه    (Halliday & Hasan, 1976 : 4 & 73)و موج  انسجام آن خواهد شد 
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های دستوری، واژگاني و منطقي، قرار دارند. انسجام واژگاني، حاصل گازین   کلي؛ ابزارة دست

آیاي اسات، و مبتناي بار هماای  و روابطاي کاه        تکرار و هام  و کاربرد واژگان زباني در قا  

ة تکرار قرار دارد و تضااد، در حاوز  ة واحدهای واژگاني زبان با یکدیگر دارند. ترادف در حوز

، که ای  هر دو، هنجاری الزم برای سامان یافت  مات  هساتند.   (112-111ت: 1832)ذوقي،  آیيهم

آفریناي سلساله   های قرآني، حاصل نقا  تردید، وجود روابط معنایي ميان عبارات و ترکي بي

گازین    .هاسات آنعناصر واژگااني و ارتبااط    ازجملهکل ي فوق، ة در سه دست ذکرشدهعوامل 

ها، نقشي اساساي دارد و ایا    همای  و سازگاری بهغي آنمعناشناختي ای  ة واژگان در مطا ع

تردیاد، سااختار   . باي (281-288ت: 1831)قليازاده،  سازگاری بهغي، از عوامل استحکام مت  است 

 بهغي واژگان قرآني در اسلوب تعدد حال مفرد نيز، تابع همي  قواعد است.

)با رویکرد نی قرآ مفرد در اسلوب تعدد حال ترسیم انسجام واژگانی .9

 معناشناسی بالغی(
نشيني و آیي یا همهم ، دو عامل مهم باع  انسجام واژگاني هستند: بادر نظریه هليدی و حس 

هاست، باه معناای   (، که نسبتي ميان واژهCollocationنشيني ). هم(288 :1976)بازآیي یا تکرار 

 نادرت باه ، واژه، و گاهي گاروه و  ميان تکواژ»مت  است که گاه ة ارتباط ميان واژگان در زنجير

و در پاي ا باات ساازگاری و عادم ساازگاری       (288ت: 1831)قليازاده،  « دهاد. واره رخ ماي جمله

نشيني واژگاان در  . ای  عامل انسجامي، با هم(همان)است هواحدهای زباني موجود در آن زنجير

 ای مفهاومي؛ همچاون  ها شاود و نسابت  قا   روابط معنایي؛ مثل: تناس  یا تضاد، متبلاور ماي  

شاوند. ایا  مفااهيم، کااربردی     گيری عامل دوم انسجام واژگااني ماي  ترادف، نيز موج  شکل

های ها، در ميان مؤ فهنسبتاً مشترک در حوزه دان  بدیع و معناشناسي دارند که با برخي تفاوت

مستقلشان، با حضاور یاا   هایي که عهوه بر معنای عامل انسجام واژگاني نيز وجود دارند، مؤ فه

 آفرینند.ها، معاني جدیدی را ميعدم حضور ادات پيوندی معناافزا درآميخته و متر ر از آن

( و «أو»و « واو»کلاي؛ معطاوف )باا    ة ، تعادد حاال مفارد در قارآن، در دو دسات     یهرروبه

پيوند و  تعدد حال، عهوه بر ایجادة غيرمعطوف، شکل گرفته که ای  دو دسته، با ورود به عرص

عطاف چناد حاال،     ةاني ترکيبي خاصي نياز هساتند. الزما   انسجام ساختاری در مت ، ا قاگر مع
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تناسا  مياان کلماات معطاوف، ضام  ترکياد       » چراکه؛ هاستآنوجود تناس  و ارتباط ميان 

 ه. شاایان توجا  (189ت: 1839مرزباان،  )فقياه ملاک  « افتاد ميل و تعميم آن نيز مؤ ر ميمطل ، در تک

ها در پدیده تعدد، تابع عوامل زباني؛ همچون کانون توجه باودن یاا   ر حالتقدام و ترخکه است 

 ها به گونه ترتي  اعداد است.ترتي  ذاتي آن

 تعدد با عطف
هااا، جز ااي از فراینااد معناشناسااي بهغااي درک معاااني بهغااي حااروف عطااف و کااارکرد آن

(Rhetorical Semantics  واژگان در قرآن به شامار ماي )منظاور از کاارکرد معناشاناختي    . رود

هاا،  معناای برخاي نشاانه    نشدن کشف موضو  و یا معناست، و به د يلعطف، تناس  نشانه با 

زیادی دارد. عطف دو یا چند حاال مفارد در قارآن کاریم، غا بااً باا        اهميتنشانه و معنا ة رابط

معنای خاود، تنهاا    تری در نخستي  و اصلي»، «واو»ة نشان هرچندصورت گرفته و « واو»حرف 

« کناد اس  و مشترک را به هم عطف مياست و دو مفهوم )اسم، گروه یا جمله( متن وبه معنای 

: هماان )« افزایاد های مات  ماي  معاني و ترویلعهوه بر کارکردهای دستوری، بر »ا ام ،(111: همان)

هام باودن،    ای دستوری، در مات  خودکاار، تنهاا بارای باا     اگر به عنوان واژه» کهطوریبه ،(188

رود و نق  عاطف و معطوف را از  حاظ نحاوی یکساان   تناس ، ترتي  و وابستگي به کار مي

و ابداعي باشد که  يرمعمولغهای تواند در مت  ادبي، عطفي برای تناس کند؛ همي  واژه ميمي

: هماان )« ا در بافت آوایي )مت ( وارد سازدجمهت، موسيقي زیادی ربا چين  متقارن کلمات و 

 است:های زیر رخ نمودهن کریم، به شکل. ای  نو  از تعدد در قرآ(188

 تناسبتعدد با 
بخ  واژگان در نظریه هليدی و حسا  اسات کاه در بهغات     آیي، از عناصر مطرح انسجامهم

ة دارد، و به معنای اجتماا  دو یاا چناد واژ    «تناس »یا  «مراعات نظير»با  سنتي، ارتباط نزدیکي

، (181ت: 1839)تفتاازاني،  تضاد نيسات   ها از گونةي آننشي  و متناس  است که ارتباط مفهومهم

ای. در ای  عنصر انسجامي یا آرایهة انسجامي دارد و مراعات نظير، جنبة آیي جنبکه هم هرچند

هاا در کناار   از آن هرکادام واژه، منجار باه تاداعي ذهناي      مفهوم بهغي، یکجا آمدن دو یا چند
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محاور  مات  ة نماید که وی نياز در نظریا  ، چني  مي«جرجاني»آراء شود. با ترملي در دیگری مي

آیي( توجه داشته، معتقد است که شرط مفياد باودن   بخ  متني )همخود، به ای  عنصر انسجام

تفاوت از آن چيزی ی، م، و ا بته تا حد(32م: 2119 )جرجااني،  هاستآنا فاظ، پيوند و قرابت ميان 

 است که در نظریة انسجام مطرح است.

 ازجملاه  ها، بح  تناس  و سازگاری واژگان، در ترکي  واژگان قرآني،همچون غا   زبان

 ُبْكمدا  وَ  ا  ُعْميد ُوُجوِهِهمْ  َعلى اَْلِقياَمةِ  يَدْومَ  َوحْنُشُرُهمْ  ﴿...ة نيز مشهود است. در آی حال مفرد متعدد
، کاربرد حرف عطف، اگر در معنای مشاارکت باشاد، باه    (39: إسراء) َجَهدَّمُم ...  َمْأواُهمْ  ُصمًّاوَ 

تصااویر ة قصاد ایجاااد هااراس، و اگاار در معنااای بيااان اناوا  حاااالت باشااد، بااه منظااور ارا اا  

تری  نقا   مهم» ازآنجاکه. (819: 11: تابي)بقاعي، شوندگان در بدتری  حا ت ممک  است محشور

تناسا  کلماات   توان در شور و انگيزت احساسي حاصل از کاربرد متقاارن و م را مي وترویلي 

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

انگياز از چگاونگي برانگيختاه شادن گمراهاان و      تصویری کوتاه و وحشتة ارا و متناس  در 

که در آیه مورد بح  نيز، چني  شور و انگيزشي باه انساان    دهدشدت عذاب آنان را نشان مي

گار دیگاری   تاداعي  هرکادام گرفته که اوالً نسجام ميان سه حال، از آنجا نشرتشود. امنتقل مي

به طور کامال شاکل    ،موردنظرانگيز ها، تصویر هراساز آن هرکدامهستند و  انياً، بدون یادکرد 

هاا، نقشاي اساساي را در    ته و اصل پيام منتقل نخواهد شد، که مسلماً تناسا  مياان حاال   نگرف

ي مضمون آیاه فاوق   نوایانسجامي که به د يل هم گيری ای  انسجام واژگاني به عهده دارد.شکل

 است.هساز انسجام مت  سوره شددهنده آیات قبل و بعد، خود زمينهبا مضامي  هدایتگرانه و بيم

، نااوآوری در مااؤ رآهناا  ضام  اینکااه تناساا   فظااي و معناایي واژگااان، همااراه بااا ضارب   

، اعجاب مخاط  را برانگيخته و هراس از هاحالبخشي در ساختار ترکيبي تصویرسازی و ا هام

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

 Antonym))تعدد با تضاد 
آیاي واژگاان متقابال در معناسات     های معنوی در دان  بدیع و ناوعي هام  آرایه ملهازجتضاد، 

که کارکرد آن در تعدد حال، چيزی فراتر از آرای  ا فااظ اسات؛ یعناي،     (188ت: 1839)تفتازاني، 
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ها، در گيرایي مفهوم آیات و تجسام آن در ذها  مخاطا    عهوه بر رعایت نظم و همگرایي آن

به عنوان گونه دیگری از تضااد،  « مقابله» .(181ت: 1838)شهبازی، هم نقشي اساسي به عهده دارد 

اماا مشابه آن ، (188ت: 1839)تفتازاني، است هکه با تعداد تضادهای متنا ر در دو جمله همرا هرچند

خاوی    حاال صااح  شود. بدی  صورت که هر حا ي بيانگر هيرت در تعدد حال نيز یافت مي

در آن قارار دارد،   حاال صااح  هاای متفااوتي کاه    ها و حا تدر موقعيت ست و ای  تقابل راا

ُِْرُروَ  اَلل د﴿ة در آیا توان درک کرد؛ چنانکه مي ََ يَد ِِي )آل   ...وَ  مْ ُجَُّدو ِِ َعلدى وَ  قُدُعدودا  وَ  امدا  ِقي هَ اَلمد

: 1ق: 1819)زمخشری، ( ُمضَطِجعنيَ ) «َعلى ُجَّوبِ »و "َوقُدُعودا  اما  ِقي" ميان واژگان تقابل، (131عمران: 

در معنای جماع   اصوالًعامل پيوندی، و « واو»بر اساس اینکه  ، وجود دارد.(38: تابي؛ عکبری، 888

: 8ق: 1821)أبوحياان،  دهاد  ، جمع حاالت ممک  را نشان ماي «واو»و فراگيری است، تعدد حال با 

حاالت مکل في  در انجام تکا يف ا هي، از ای  سه حال خاارج نيسات و در تماام     چراکه»؛ (813

جتماا  معااني   . هماي  ا (311: 2ت: 1892)طبرساي،  « اناد حاالت مذکور، به ذکر خداوند امر شاده 

نماید و چون مراد، مداومت بر ذکر تضاد وارد مي متقابل و غيرهمسان در جمله، آن را در دایرة

)بقااعي،  اسات  هحاال شاد   تفصيل بهفع پندار ادعای چيزی غير از آن، اقدام خداست، به خاطر د

خداوناد(، حسا    ة های دیگر تعداد، متناس  با هدف دیني آیه )ذکار پيوسات  انگيزه. (181: 8: تابي

هاای زیباا و    هور ای  جلوه. (828و  831م: 2112)عهن، تقسيم به قصد بزرگداشت خداوند است 

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

گيری نظام  ها، سازمان یافته و شکل؛ همچون واژگان و ترکي تریکوچکمت ، خود از اجزای 

 واژگان، استوار است. ازجملهو انسجام یک مت ، بر پایه انسجام اجزای آن، 

ْنسدد َمددسم  اَو ِإذ﴿ة در آیاا  «ِِلَّبِدده» ،(12 :یااونس)   ... ائِمددا  قأَوْ  اِعدد ا  قأَوْ  ِِلََّْبِددهِ  اندداَدع اَلضُّددرُّ  ا َ َاإْلِ

در مقاام  » عطاف،  .(132: تاا باي )عکباری،  ، حاال مفردناد   «قائمدا  » و «قاِع ا  » به مفرد، و مؤولحال 

حااالت   ،(88: 11تا: )اب  عاشور، بي« استهو تکميل چند حال صورت گرفت اطناب، به قصد تعميم

تا نشان دهد که انسان مضطر  و درمانده، در همه حاال، رو باه خادا نماوده،      ذکرشدهدیگر نيز 

سياق آیه، بيانگر کااربرد حارف عطاف در    . (28: 11ق: 1819)طباطبایي، است هچيزی مانع دعا نشد

معنای تخيير انسان در حا تِ به جای آوردن ذکر خدا به سب  بيماری اسات و حااالت متعادد    
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نيست؛ یعني، بعضي به پهلو، برخي نشسته و بعضي ایستاده، خدا را یااد   حالصاح برای یک 

درمانده، ماوقعيتي متفااوت را    کنند. با ای  تفاصيل، هر حا تي در تقابل با حا ت دیگر انسانمي

 دهد.در یادکرد پروردگار نشان مي

کاه   روازآنآل عمران، ة مبارکة سور 131 حاالت نيز جای ترمل دارد؛ در آیة تفاوت چين 

مياان حاال و    «حس  ا تهف»مقدم شده. بنابرای ،  وجوباً« امدا  يق»، نماز است، واژه «ذکر»مراد از 

)ابا  أباي   اسات  هها شدمعنایي، موج  اختهف در چين  حال اای بهغي  عامل، به عنوان جلوه

باه   «َجَّد »در ابتادای   «لِدد»و حارف جار    «ُجَّدوب»در ابتدای  «َعَلی»رفي، . از ط(198: تابياإلصبع، 

مفهاوم   در «لددِ »وجاود  هدف بيان تماام حااالت ممکا  بار اسااس شارایط جسامي انساان، و         

را در حال افزوده و بيانگر حا تي اسات کاه    (98: 1ق: 1818)آ وسي، زا د  اختصاص، نوعي مبا غة

بنابرای ، معنای حرف عطف و تقدام و ترخ ر حااالت، مبايا     است.هبدان ت  داد اجباربهشخص 

. (198: تاا بي)ر.ک: اب  أبي اإلصبع، است  حالصاح ها، با توجه به شرایط حاکم بر بندی آناو ویت

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

ََ اندنَدی إلَدی انعلَدی»خود )حا ت ایساتاده( رسايده،  اذا،     قِّد  ِمد ؛ 881: 1م: 2111)ر.ک: ا ادبل،   «الَّتم

 صورت گرفته که یک سبک بهغي و از فنون  ریف دان  بدیع است. (813م: 2119مطلوب، 

  َرُفدواا  ا  َوِإم د اِررا  شد ِإم دا اَلسمدِبيلَ  َهدَ يَّا ُ  اِإن د﴿ة فوق جا ز است، اماا در آی تعداد حال در آیات
به عنوان حرف تفصايل یاا    ،«إمدا»حرف تضاد دو حال، همراه با تعداد واج  و تکرار  (8)إنسان: 

حاال باا    از  حااظ معناایي، رابطاة    .(113: 18ق: 1818)آ وساي،  تقسيم، د يل وجوب تعادد اسات   

اجمال و تفصيل است؛ یعني حال، در تفصيل حااالتي آماده کاه در وجاود      ، رابطةحالصاح 

شاکرگزاران   ازآنجاکاه »( قرار دارد و سربسته بيان شاده. از ساویي،   حالصاح انسان رهيافته )

برای رعایات فواصال آیاات و     ،«َکُفدواا  »استفاده شده، اما  (شداکرا  )اند، از صيغه اسم فاعل اندک

« شداکرا  »عل ات تقادیم    .(138: 23ق: 1813)صاافي،  « استهمبا غه آمد ناسپاسي، به صيغةرت بيان کث

که اصل بر مبنای بشارت است. همچني ، به خااطر بياان دو حا ات بارای دو      روستازآن نيز،

هام حااکم اسات     «ونشار  ف»، حالصاح دسته انسان )شکرگزار و ناسپاس(، ميان دو حال و 

 مناس  خود در ارتباط است.   حالصاح هر حال، با و ، (188-188: 21تا: )بقاعي، بي
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هاا،  و حضاور آن  اناد گونااگون دهند که تضادهای قرآناي، محمال معااني    شواهد نشان مي

حاال باا    ت اهداف بياان تضاادها، و درک رابطاة   موج  انگيزت ذهني جهت دریافت و پذیر

و وصف مشاترکي اسات    مکانيسم ها،همچني  باید گفت که تضاد ميان حالشود. مرجع  مي

گر حال دیگر در ذه  است که ناوعي  ها را به هم وصل نموده و تصوار یک حال، تداعيکه آن

 ماوردنظر مجاورت واژگان، انسجام مت  و تثبيت معااني   آید. نتيجةبه شمار ميآیي همتهزم و 

 مخاط  است. خا ق هستي در اندیشة

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

شود که قابليات تطبيق با مبح  وصل و فصال را دارد؛ یعناي،   ها مينيز موج  جمع معنای آن

معنا با حال قبل یا مؤک د و مکمل آن باشد، بدون گسسات معناایي، تارک عطاف     اگر حا ي هم

 .(281م: 2119)ن.ک: جرجاني، گيرد صورت مي

 (Direct Reiteration)تعدد با تکرار عین واژه 
آیاات قارآن اسات کاه موجا        آفاری  های زیبایيني، تکرار از مؤ فهبر اساس کارکردهای زبا

ساازی و  انسجام آوایي، معناآفریني تدریجي و ترکيد و استوارداشات مات ، هماراه باا برجساته     

به طاور  نق  مؤ ری نيز در تثبيت معنا و جل  توجه مخاط  دارد. گردد و انسجام دو واژه مي

انساجام واژگااني اسات. از دیادگاه     ة نسبي، تکرار، مفهومي مشترک در دان  بهغات و نظریا  

 ، تکرارِ یک عنصر واژگاني، منجر به انسجام مت  خواهد شد و دارای مصاادیق هليدی و حس 

. تکارار عاي  واژه   (278 :1976)معنایي( و ترادف جز ي است متنوعي، همچون ترادف تام )هم

معناایي( اسات کاه     فظاي و معناوی )هام   ة نيز جزء آن است. اما تکرار بهغي، شامل دو گونا 

که  هرچندتر بودن نگرت انسجامي به تکرار، در مقایسه با نگرت بهغي است. کلي ةدهندنشان

دهد، اما در تکرار واژگان مجاور در یک جملاه  امي، تکرار در دو جمله رخ ميدر نگرت انسج

 حال، نق  در  فظ ای است که یکبه گونه گاه قرآن، نيز قابل انطباق است. نمود ای  پدیده در

، «صدف ا  »، کاه  (22)فجار:    َصدفًّا َصدفًّاَابَُّك َواَْلَملَدُك  اءَ جوَ ﴿آ همچون شده؛ عيناً در کنار هم تکرار
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 «ُمصدطفِّنيَ »یا مصدر در موضاع حاال، باه معناای     ، «صفوفاً»منز ة جمع است؛ یعنياسم مفرد به

 بعد َ  صدف ا  »،یعناي  بنادی آماده؛  دساته  و ترتيا   دوم، به قصد «َصدف ا  »و  (133: 9ق:  1821)أبوحيان، 
: 81تا: عاشور، بي اب )، تکرار معنایي است ، ای  تکرار«اضی»از نظر  .«َصف   َخلفَ  صف ا  » یا ،«َصف  

ی مقاام  اقتضاا  یادشده، باه  حال در آیة نماید که تکرارو بيانگر انسجام دو واژه. چني  مي (233

 جمعاي  تصویرکشيدنبه مقصود، تعدد است و اگر با همراه ترتي  دهندة)هنگامه محشر(، نشان

 بيایاد.  «صداّ نيَ » صاورت  باه  کاه  نماود ماي  شایساته  تعدد، و بدون تفاوت باشد، صف یک در

همچاون  ای، معااني ست، از اجتما  واژگاان،  فزوني  فظ منجر به فزوني معنا همچني ، ازآنجاکه

دو نياافت   ای که در صورت اجتماا   شود، به گونهنيز حاصل مي هاسازی و تداعي صحنهعيني

 شود.واژه، چني  مفاهيمي درک نمي

 (Pseudo synonymy) تعدد با تکرار جزء واژه

برند کاه در سااختار   بشری، بر اساس کارکرد ارتباطي، از ساختارهای خاصي بهره ميهای زبان

واره یا جمله، از نظر  غوی و حت اي  معنایي آن، هر الیة زباني، مانند واژه، عبارت، جمله ا   غوی

های بهغي خاصي نياز دارد کاه   هایي است اماا در عي  ترادف،  رافتمحتوایي، دارای مترادف

استفاده از واژگاان متارادف،   . (18ت: 1831)قليزاده، دهد غي هر الیة زباني را شکل ميساختار به

 گونة دیگری از مصادیق تکرار است.

معنایي ميان واژگان یک ترکيا ، و از وجاوه توساعة معناایي     ای مبتني بر همترادف، رابطه

معناا در نقا    واژگان هم ای از آن، کاربردها در آیات قرآن است که نمونهواژگان و انسجام آن

، مثهًحال است. استفاده از واژگان مترادف در زبان قرآن، گاهي تغييرات معنایي را در پي دارد؛ 

رَ  هِ لِل   اءَ ُحََّف﴿در آیة  تضااد وجاود دارد و    ،«ُمشرِکنيَ »و  «ُحََّفاء» ميان، (81)حج:   ُمْشرِِرنَي ِبهِ  َغيدْ

گيری ترادف جز ي شاده، درنتيجاه،   و شکلها ، باع  نزدیکي آن«غدري»ساز تکواژ منفيتقييد با 

تقييد، حااکي   . ضم  اینکه(138: 19تا: )اب  عاشور، بي« استهوضوح بيشتری یافت ،«حَّفاء» معنای»

دو معناای حاال نخسات )ارزت یکتاپرساتي و      (88: 18تاا:  )بقاعي، باي از مبا غه در نفي، و ترکيدِ 

 کند.نيز، معنای حال نخست را در ذه  مخاط  تثبيت ميزشتي شرک( است. حال دوم 
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ََ ُموسدى ِإق قَدْوِمدِه  اَوَلم د﴿در آیة  حاال اول  : َغضدبا » ،(181 :عاراف )أ  ... َأِسدفا   ا َ َغْضدبَاَجد

 تواناد حاال بارای ضامير    حال دوم و بدل از حال قبل اسات کاه ماي   ، «أِسدفا  »، و«موسدی»برای 

معناای  ». در ای  صورت، حال از ناو  متاداخل اسات. نياز     (191تاا:  )عکبری، بي« باشد «َغضبا »

دو  فظ مانناد ایا  ساخ      اختهف کي است و برای ترکيد، تکرار شده، وی «أَسدف»و  «َغَضد »

ِّّ  يَّدأ ِمَّدهُ  أد ُ  َمدى شاعر است: (، انسدف»)دیگاری گفتاه:   . (981: 8ت: 1892)طبرساي،  « ويَبُعد ُ  َعد

و اندوه، کاه در اینجاا، هار دو معناا      حزن بيشتر به معناىخشم شدید است و  به معناى گاهي

، که حاال دوم  «عکبری»ظر با ای  تفاصيل، و با توجه به ن. (881: 2ق: 1822)اب  عطيه، « مجاز است

ها، دو حال به عناوان دو قياد   به نزدیکي جز ي معنای آن با توجهرا بدل از حال اول دانسته، و 

باط معنایي از گونه ترادف جز ي هستند. کارکرد هنری تعدد هم، معني برای عامل، دارای ارتهم

از طرفي، تناس  صيغة مبا غاه   ترسيم حا ت روحي موسي ) ( در مواجهه با قوم خوی  است.

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

 رود.شمار مي

 (Interpretation Repeat)تعدد با تکرار تأویلی واژه 

گونه است؛ مثهً، در صاورت  برخهف تکرار صریح در آیة پيشي ، گاهي تکرار یک واژه، مؤول

هاا در  فاظ و معناا یکاي باشاند، الزم اسات کاه بار اسااس          اگار حاال  »اجتما  چناد حاال،   

َوَسدَّمَر ﴿مانند آیة ، (811: 2م: 2111)حس ، « ه صورت مثن ي یا جمع به کار روندحا شان، بصاح 
حااال دو صاااح  مثن ااي باارای حااال ،«دائبَددنيِ » ، کااه(88)إبااراهيم:   ائِبَددنْيِ دَلُكدُم اَلشمدْمَس َواَْلَقَمددَر 

دُم الشمدمَس دائبَدة  والَقَمدَر »ه ، و قابال ترویال با   (222تا: )عکبری، بياست  (وا قمرَ ا شمسَ) ُُ َسدَّمَر َل
 َواَلشمدْمسَ ﴿در آیاه   «ُمَسدَّمرا   »کاه واژه   جمع به کار رفته ال متعدد به شکلگاهي نيز ح. «دائبدا  
، شاهد آن است. د يل  فظي تثنيه و جماع را بایاد   (88: عراف)أ  بِدَأْمرِ ِ  ُمَسدَّمرا    َواَلَُُّّجدومَ  َواَْلَقَمرَ 

ختصار و تخفيف دانسات، امااا   یا همان ا، (811: 2م: 2111)حس ، نيازی از ذکر يبگریز از تکرار و 

تاا:  )بقاعي، بيمعنایي آن، دال ت  فظ حال بر اشتراک صاحبان حال در حکم تسخير فراگير  انگيزة

هاا  یر است که در مقام تعظيم و ا هار من ت بر مخلوقات، موج  توافق حالاستثناناپذو  (819: 9
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 ضم  آنکه در آیه نخست، حال قياد عامال و   گردیده، نشان از  رفيت معنایي زبان قرآن دارد.

حال است. پس حرکت پيوسته خورشيد و ماه، موج  تسخير آن به نفع بندگان وصف صاح 

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

 َواَْلَقَمدرَ  اَلشمدْمسَ حاال ) در طول انسجام مات  ساوره قارار دارد. همچناي ، مياان چناد صااح        
؛ اسات  گر حضاور دیگاری  آیي برقرار است و حضور هرکدام، تداعيهم (، نوعي رابطةومَ َواَلَُُّّجد

 هاست.نشيني آنچراکه حرف عطف، عامل هم

 (Conceptual Correlation) تعدد با تالزم معنایی

در آیاة  سات.  هاترسايم صاحنه  آفریني در از کارکردهای معنایي تعدد حال مفرد در قرآن، نق 

ا اَلْو أَنْدَزْلَّ﴿ َِ َْ َخْشَيِة اَلل   ُمَتَص ِّعا   خاِشعا   َلَرأَيْدَتهُ  َجَبل  َعلى  اَْلُقْرآ َ  ه دو حال  ،(21)حشر:   …ِه ِم

مخاط  است و ترک عطف،  بارة آن به ذه ها و انتقال یکغيرمعطوف، بيانگر پيوستگي صحنه

 فاظ متفاوتناد.  وابستگي دو حال در تکميل معنا و تصویر موجود است، گرچه در   نشان دهندة

ها، کارکردی مشترک در خلاق تصاویری   پس، دو حال یکي شده تا با تهزم معنایي حاکم بر آن

واحد داشته باشند. از سویي، با توجه به کارکرد تکميلي حال دوم، نوعي کمال اتصال مياان دو  

توجه به محوریت قرآن و تار ير آن بار    است.حال وجود دارد و تهزم، موج  ترک عطف شده

بارداری بنادگان، از کارکردهاای معناایي دو حاال      منتهایِ کوه و یادآوری  زوم فرماان هيبت بي

غيرمعطوف است که یقينًا ترک عطف، ایا  تصویرساازی و سارعت انتقاال تصاویر باه ذها         

ف ارشادی کل ساوره  شده، در راستای اهدامخاط  را به دنبال دارد. ضم  اینکه تصویر ترسيم

 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   

 گردد:(، عرضه مي2مفرد قرآني، در قا   نمودار شماره )
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 گیرینتیجه .4
واژگااني و   انساجام  مات ، نقا  عنصار   ضم  تریيد اهميت توجه به انساجام   پووه  حاضر،

 مطا عاة  هاای قرآناي را مهام دانساته، ارزت    های آن در تحليل معاني حاصال از ترکيا   مؤ فه

 مفااهيم و  داراییي، تنهاا باه  ي،قرآنا اسات. واژگاان   همحور آیات را یادآور شدر و واژهنگجز ي

 گياری رواباط  شاکل  جاواری، و باا  همدر صورت که  ساده و قابل فهم هستند ،های مهمارزت

تواند با توجه به آن رواباط، مفهاوم   مخاط  مي آفرینند وجدیدی ميمعاني  ،هامفهومي ميان آن

نياز تغييار    مفااهيم  ترکيا ،  ةنحاو  ر درتغييا موردنظر گوینده را دریابد. همچني ، در صاورت  

سات. چنانکاه   یابند و تنو  ترکي ، نمایانگر سازگاری و انسجام الزم برای  هور آن معاني امي

ها، نشان از انسجام واژگااني هماراه باا ساازگاری     جواری واژهدر اسلوب حال مفرد متعداد، هم

انساجام واژگااني در    معنایي باال دارد که وجود و عدم عامل پيوندی، نيز در آن دخيال اسات.  

و در  آیاي، ها به شيوه بااهم آن کارگيریواسطه گزین  واژگان و بهتعدد حال مفرد معطوف، به

ي یاا جز اي )باا تکارار صاریح یاا تارویلي واژه( شاکل         کلحال غيرمعطوف، از طریق ترادف 

بخ  است. همچني ، کااربرد  است. در ای  ميان، تهزم معنایي نيز ازجمله عناصر انسجامگرفته
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، ضام  تصویرساازی،   ونشار  اف های ادبي، همچون؛ تضااد و یاا   حال معطوف در سایة آرایه

آیي آوایي، موج  تقویت باور مخاط  و انسجام و هماهنگي بافات ا فااظ و   سازی و همقرینه

مفرد، باع  انگيزت مخاط  نسابت باه    ونشر در تعدد حالاست. نيز،  هور  فمعاني گردیده

 ها و ارجا  هر یک به مرجع مناس  است.گيری روابط شناور ميان آنره
ر ایا  پاووه ، کاه ریشاه در ميارا       و باالخره اینکه، کاربست عامل انسجام واژگااني د 

گياری  ی نوی ، در تبيي  چگونگي شاکل ایي نظریهکارابهغت سنتي دارد، به قصد تعيي  ميزان 

های تعادد؛ همچاون تعادد    سازمان معنایي تعدد حال مفرد است که کاربست آن در دیگر گونه

های قرآناي و  غي ترکي ساز نگرشي نو در معناشناسي بهها، تعدد صفات و غيره، زمينهمفعول

، شدهمطرحگيری انسجام و ارتباط معنایي عناصر مت  آن خواهد شد. در شواهد چگونگي شکل

حال، و یا ميان حال و عامل وجاود دارد کاه هار یاک از ایا       روابطي نيز ميان حال و صاح 

فارد زباان   یي نظریه انسجام، نشان از  رفيات منحصاربه  کاراروابط، عهوه بر ا بات نسبي بودن 

 های دستوری و ادبي آن دارد.ها و سبکقرآن، و شدت انسجام ترکي 

 کتابنامه

 الف( عربی
 قرآ  کرمی

، حتقيق: عل  عب البااي عطية، بريو : دااالُت  روح المعاني في تفسير القرآن العظيمق(، 4141) اآللوس ، حممود
 العلمية.
، حتقيق: حفّ حمم  شرف، مصر: ِلَّة إحياء الَّتاث تحرير التحبير)بال تا(،  اإلصبَ، عب العظيم بَ عب الواح  ابَ أيب

 اإلسالم .
، حتقيق: حمم  حمي  ال يَ في أدب الکاتب والشاعر المثل السائرم(، 4191) أثري، ضياءال يَ نصراهلل بَ حمم ابَ 

 ، مصر: مطبعة مصطفی البايب احلليب وأوالد .2عب احلمي ، ج 
، حتقيق: عل  الَّج ي المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهام(، 4111) تح عثما ابَ جّ، أبوالف

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

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

، حتقيق: 2، ط 4، ج يب عن کتب األعاريبمغني اللبش(، 4931) _____________________
 ال يَ عب احلمي ، هترا : دااالصادق.حمي 

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

 القاهرة: دااالُتاب اإلسالم . نظم الدرر في تناسب اآليات والصور،)بال تا(،  البقاعی، إبراهيم بَ عمر
 ، دااالُوخ للطباعة والَّشر. 4، التصحيح والتعليق: أمح  عز و عَّاية، ط المطولش(، 4931) التفتا اين، مسعود بَ عمر

 ، دمشق: دااالفُر. 4، حتقيق: حمم  اضوا  ال اية، ّايز ال اية، ط دالئل اإلعجازم(، 2111) اِلرجاين، عب القاهر
 ، بريو : مطبوعا  انن لس العاملية.2، ج النحو الوافيم(، 2141) حسَ، عباس

 ، الرياض: د.م.2، ط 4، ج دليل البالغة القرآنيةم(، 2141) ال بل، حمم  بَ سع 
 ، سواية: داااإلاشاد.1ط إعراب القرآن وبيانه، ق(، 4141) ال يَال اويش، حمي 

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

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

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

 ، بريو : دااالرشي .1ط  الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،ق(، 4143) الصايف، حممود بَ عب الرحيم
 ، قم: دَّّت انتشااا  جامعه م اسني.1چ  القرآن، الميزان في تفسيرق(، 4141) الطباطبايی، حمم  حسني
، هترا : ناصر 9مق مه: حمم  جواد بالغی، چ  في تفسير القرآن، مجمع البيانش(، 4912) الطربس ، ّضل بَ حسَ

 خسرو.
 عما : بيت انُّاا ال ولية.التبيان في إعراب القرآن، )بال تا(،  العُربي، عب اهلل بَ حسني

، اإلمااا  العربية املتح ة: إص ااا  دائرة الثقاّة البديع في القرآن، أنواعه ووظائفهم(، 2112) حممودعال ، إبراهيم 
 واإلعالم.

 ، بريو : مُتبة لبَّا  ناشرو .معجم المصطلحات البالغية وتطورهام(، 2111) مطلوب، أمح 
  انتشااا  استقالل.، هترا : 6، ط موسوعة النحو والصرف واإلعرابش(، 4933) يعقوب، إميل ب يَ
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 ب( فارسی

 کتاب
، چاپ اول، قم: های معنایی در کاربست قرآنیمیدانت(، 1831) رکعي، محمد؛ شعبان نصرتي

 فرهنگي دارا حدی .  –مؤسسه علمي 

، تبریز: مؤسسه تحقيقاتي علوم مشکالت ساختاری ترجمه قرآن کریمت(، 1831) قليزاده، حيدر

 انساني دانشگاه تبریز. ا اسهمي

 مجالت
دوفصلنامه علمی ، «های قرآن کریمای جدید درباره انسجام متني سورهنگره»ت(، 1832) ذوقي، امير

 . 198-181، صص 12، بهار و تابستان، پياپي 2سال ششم، شماره  پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث،

های ی بهغي سوره قيامت و دال تهاتبيي   رافت»ت(، 1838) شهبازی، محمود و اصغر شهبازی

پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث،  ـ فصلنامه علمی، «شناختيتفسيری آن با رهيافت سبک

 .188 -119، صص 82، پياپي 8سال سيزدهم، شماره  دانشگاه الزهراء )س(،

عطف در صد غزل از « و»شور عطف )در بررسي نشانه »ت(، 1839فقيه ملک مرزبان، نسری ، )

 سال هفدهم و هجدهم،  پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء )س(، ـ نامه علمیفصل، «سعدی(

 .113 -188، زمستان و بهار، صص 13و  13شماره 

 ج( انگلیسی
Halliday M. A. K. & Ruqaiya Hasan (1976), Cohesion in English, London / New 

York. 
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 الحال المفردة القرآنيةالتماسك المعجمي في أسلوب تعّدد 

 2نجفي ةزاد، سيد رضا سليمان1يداله حيدري

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

 صالملخّ 
تظهر يف الَّس  ال اللية؛ کالَّتادف والتضاد، إ   العالقة بني انحوال اجملاواة يف أسلوب تع  د احلال املفردة، ق  

 ذلك، وق  تؤد ي هِ  اجملاواة إق التماسك املعجم  أيضا ، باإلضاّة إق التكيف ال اليل. یوما إل
بعض الشواه  القرآنية لتع  د احلال املفردة، ودوا  يف  یهِ  املقالة على دااسة التماسك املعجم  وأثر  عل ترر ز

التحليل ، واالستعمال املوا ي ملكو نا  هِا دد    املعاين اِل ي ة، باستَّ ام املَّهج الوصف نص القرآ  وإضفاء
 العامل يف نظرية "هلي ي وحسَ" ومفاهيمها املتشا ة نسبيا  يف البالغة التقلي ية وعلم ال اللة. 

ا  احل يثة، يفي  يف تصوير إ   االستعمال املوا ي لبعض املفاهيم املشَّتکة يف حقل  البالغة الق مية واللساني
قا  ملا حصل، ّإ   التَّاس  أو التضاد، مها  . ّو همها بشكل واف  التماسك املعجم  وحتليل املعاين القرآنية ّو

وق  أصبح استَّ ام الكلما  املَّتادّة أو املتال مة،  ّة،عامال التماسك بني اثَّني أو أرثر مَ انحوال املعطو 
ة، وهو متاسك معجم  يف اجتا  التماسك الَّص  للقرآ . ّالَّس  عامال للتماسك بني انحوال غ ري املعطّو

خلق  یال اللية يف ترکي  انحوال املفردة، تَّطوي على معا  أرثر مما يف هِ  الكلما  بوح ها، إضاّة إل
 الصوا.

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