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 »مطالعۀ موردي سورة نبأ«م تعلیق در ساختار روایتتحلیل مفهو

  2،محسن ذوالفقاري1مهرداداکبري

  

  :چکیده

رود و از حوزة تعلیق، مفهومی است که مرزهاي آن از سطح مفهوم بودگی و شناختی صرف فراتر می

هاي هاي عملی با ساز و کارهایی مؤثر، متمایل است. تحدید این موضوع به زمینهنظري، به سوي حوزه

نهایت موضوع دیگر که در موقعیت انفعالی نظري صرف، آن را به یک موضوع منفعل، همچون بی

کند. البته، این ویژگی کاربردي و عملی، منجر به نادیده بازشناسی یا بازسازي قرار دارند، تبدیل می

آن طبیعی و هاي شناختی شود؛ زیرا هر عملی، هر چند جنبهتعلیق نمی هاي مفهومیگرفتن جنبه

هاي نظري است. بر این اساس، در این نوشتار، نخست، به ناپیدا شده باشند، به ناگزیر، مبتنی بر زمینه

هاي نظري این مفهوم بازکاوي شده است و سپس، سورة نبأ، به عنوان ها و زمینهطور فشرده، جنبه

هاي آن کریم، یکی از بهترین گزینهاي عملی تحلیل شده است. نگارندگان بر این باورند که متن قرنمونه

هاي تعلیق در این متن وجود ترین و در عین حال، موجزترین جلوهپژوهش در این زمینه است و قوي

هاي خطی معمول روایی جدا اي چند الیه و متراکم، متن را از شیوهدارد. تعلیق در سورة نبأ، به گونه

هاي و سرگردانی و انتظار و نیز با برانگیختن پرسشساخته است و با ایجاد احساس شگفتی و ابهام 

ضمنی پیاپی، هر آنچه را الزمۀ یک اثر بزرگ ادبی است، در یک ساختار منسجم و در عین حال 

 بینی، فراهم آورده است.پیچیده و غیر قابل پیش

  سورة نبأ، تعلیق روایی، روایت چند الیه.: کلید واژه
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  مقدمه  - 1

بـه سـبب نـاموجود بـودن آینـده  اًاساسـ وایی، در نخستین نگاه،هاي برخی از متون رچالش

نسـبت بـه  به سبب این حقیقت که اندیشیدن دربارة آنچه هنوز رخ نداده است، ؛گیرندشکل می

ة آنجا که آینده هنوز موجود نیسـت، آنچـه دربـارمتفاوت است. از  آنچه رخ داده و موجود است،

نگري اسـت؛ زیـرا در ایـن گویی و پیشبینی، پیشی بر پیششود، بیشتر مبتنوقوع آن گفته می

اي نـامنتظر دهد که ممکن است در فرمی دیگر و به شیوهوضعیت، هر کسی به چیزي ارجاع می

شود که آینده بـا اندیشـیدن بـدان و انتظـار این عدم موجودیت باعث می ظاهر شود. همچنین،

ایـن ی، موجودیتی موقـت و ناپایـدار بیابـد. در یعنی در یک وضعیت تعلیق براي فرا رسیدن آن،

حالت، آنچه هنوز واقعیت نیافته و گاه مجازي است، پیوسته سعی در تبدیل شـدن بـه واقعیـت 

  )11: 2006، ١دارد. (ر.ك. ادوارد کویین

-هاي مسـألهپر از انگاشت ، به منظور هستی یافتن یا واقعی شدن آن،ایدة انتظار براي آینده

گونـه کـه شـود. همـانبیش از یک تفاوت ظاهري، از حال و گذشته متمایز می ،یندهساز است. آ

 کرده است، آینده به سـمت نـاواقعی بـودن و گشـوده بـودن متمایـل اسـت. اشاره ٢»برگسون«

  )411: 2006، ٣(درباره نوشتۀ برگسون ر.ك. کویین

دیگـر در ارتبـاط بـا . مسـألۀ گذاردهاي ما تأثیر میها و آرزوها و خواستمسأله بر تالشاین 

دهـد. انتظار آینده آن است که این انتظار ما را در یک ارتباط منفعالنه بـا گـذر زمـان قـرار مـی

یـا آنکـه  هاي شناساي انسانی معموال سرگرم شکل دادن و آرایش آینده هستند؛ها یا فاعلسوژه

اي کـه میان آینـده» دریدا. «سازندشان در زمان حاضر، متعین میفعاالنه در خالل اعمال آن را،

شود؛ امـا بـه هـر روي، رسد، تمایز قائل میاي که واقعا فرا میبینی کنیم و آیندهتوانیم پیشمی

امـر باعـث شـده انـد. همـین شده هاي روزمره جدا و زدودهاین هر دو آینده به طریقی از تجربه

 (همان.)ه بشوند. دهی آیندهاي انسانی فعاالنه درگیر شکلاست که سوژه

                                                             
1 - Edward Quinn 
2 -Bergson 
3 - Quinn 
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افتـد ترین نوع آن هنگامی اتفاق میبرخی بر این باورند که دو نوع تعلیق وجود دارد: عمومی

نـوعش تعلیـق در خواهد بیفتد، در تردید اسـت. دومـین که مخاطب دربارة اینکه چه اتفاقی می

از آن روسـت فرم است که در آن بالتکلیفی بدان سبب نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، بلکـه 

  )609: 2013: ١و نیز ر.ك. کادون 407که آن اتفاق چگونه یا چه موقع رخ خواهد داد. (همان: 

هاي قران کـریم، هـر دو نـوع ایـن تعلیـق را، بـه در سورة نبأ، همچون بسیاري دیگر از سوره

 اي بر مفهـومتوان تشخیص داد. در پی رسیدن به این هدف، نخست، مقدمهبهترین شکل آن می

  شود.شود و سپس، ساختار روایی سورة نبأ، بر بنیاد این مفهوم تحلیل میتعلیق ارائه می

  کنندة متنآمدي از کنش متقابل دریافتتعلیق به عنوان پی -2-1

گرانه در تقـاطع عاطفـه و شـناخت تواند به عنوان روندي پویا و کنشدریافت متون ادبی می

بر این باور است که تعلیق هـم بـه  ٣»گریگ«) 132: 1966، ٢(ر.ك ووردرردر نظر گرفته شود. 

واقع، تعلیق هنگامی شکل خواهـد گرفـت دهد. در خواننده و هم به ساختارهاي روایی ارجاع می

بـا  هاي فرآیندهاي شناختی را که مبتنی بر کنش متقابـل اسـت،که خوانندگان برخی از حیطه

البته او نمودهاي عـاطفی را در  )93(همان: د. هاي روایت درگیر کننهایی خاص از ویژگیحیطه

  کند. این فرآیند حذف می

ها به منظـور حفـظ توجـه خواننـدگان در یـک عنصر سازندة اساسی روایتتعلیق همچنین، 

(ر.ك. کنـوبالخ:  شـود.متون ادبـی منجـر مـی دورة گستردة زمانی است که به دریافت یکپارچۀ

عناصـر عـاطفی نقشـی حیـاتی در چـارچوب  ،»گریک«ي در این فرآیند، بر خالف دعو) 2003

م کنند. او بر آن است که یک روند معین و مسـلّدهد، بازي میارائه می ٤»زیلمان«اي که نظري

ن درگیـري عـاطفی وجـود دارد کـه متضـمّ شرطی براي تجربۀ تعلیـق،به عنوان پیش شناختی،

                                                             
1 - Cuddon 
2 - Vorderer 
3 - Gerrig 1996 
4 - Zillman 
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-) شخصـیتکننده نسبت به (مـثالًافتاست که تمایالت عاطفی دریشایان توجهی است. آشکار 

  هاي داستانی، یعنی نگرانی همدالنه با یک شخصیت، براي ادارك تعلیق ضروري است.  

اي از در نمونـه بـر آن اسـت کـه در تجربـۀ تعلیـق، مـثالً ١»ملمان«خالف مدل زیلمان، بر 

مسـتقیم دارد کـه درنگ و وضعیت تعلیقی که همراه با ترس و تردید باشد، خواننده واکنشی بی

واکنش ممکن است بسیار شبیه به واکنش یک در ایجاد حس تعلیق بسیار پر اهمیت است. این 

از خـالل  واکـنش خواننـدگان لزومـاًشخصیت باشد؛ اما دانستن این نکته بسیار اهمیت دارد که 

گیرند، ممکن اسـت میـان خواننـده و که شکل میگذرد. عواطفی عاطفۀ شخصیت داستانی نمی

هـا یـا چیزهـا شـده، موقعیـتدر خالل وقـایع روایـتشخصیت داستان متفاوت باشند. خواننده 

تواند به عنوان انگیزة مسـتقیم وارد شـدن در دهد که با توجه به نظر ملمان میواکنش نشان می

هـا و هاي عاطفی شخصیتطور کلی، واکنشفرآیند برنامۀ عاطفی روایت در نظر گرفته شود. به 

د. نـهـاي عـاطفی بـراي خواننـده عمـل کنخصیت اصلی داستان، باید به عنوان محركبویژه، ش

(ر.ك.  هاي مبتنـی بـر عاطفـه هسـتند.هایی از دریافت تعلیق در راستاي دیدگاهانگاشتچنین 

  )381: 2005، ٢هرمان

-توانـد بـه عنـوان پیامـدي از ارزیـابیتوان گفت که تجربۀ تعلیق میها میاین دیدگاهطبق 

هاي خـاص در ذهـن ها باشد و بنابراین، باید بر واکنشهاي متوالی در جریان دریافت متنکردن

کند که متنـی کـه یـک موقعیـت اشاره می ٣»لنگ«کننده داللت داشته باشد. و جسم دریافت

، ٤(فـالن تواند یک شبکۀ اطالعاتی عاطفی را در حافظه فعال کنـد.دهد، میعاطفی را شرح می

2005 :286    (   

   ٥ايسازي آستانهتعلیق روایی و پیرنگ -2-2

                                                             
1 - Mellman 
2 - Herman 
3 - Lang 
4-  Phelan 
5 - Liminal 
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هـا بـراي کشـاندن نآبه توانایی  هاي تعلیقی چند الیه،ها براي آفریدن وضعیتقابلیت متن 

امـر بـا ارائـه دادن هاي پیچیدة درونی با جهان روایی وابسته اسـت. ایـن خوانندگان به درگیري

هـاي شـناختی گردد. این مسأله به جنبـهیر میپذهاي ممکن از رویدادها امکانتنوعی از صورت

-هاي چندگانۀ آیندة داسـتان بـر مـیر صورتگردد که خواننده را به تصوّروایت داستانی باز می

  )142: 1987، ١(ر.ك. پرینسانگیزد. 

بنـدي پیرنـگ بـر به چگونگی مفصـل» ٣آلفرد هیچکاك«در مطالعۀ آثار » ٢فرانسوا تروفو«

و باورپـذیري در پـردازد. کشـمکش مـی کنند،بقی که با هم برخورد میگرد خطوط روایی متطا

ج هاي خطـوط روایـی بـه سـوي یـک موقعیـت متشـنّهاي او به کشیدن تنگاتنگ رشتهنمایش

  وابسته است.

دربـارة  »کنجکـاوي«شـود: در این زمینه میان دو مفهوم کلیدي تمایز قائل مـی ٤ودوروفت

ایـن دربارة آنچه در آینده روي خواهد داد. بـر » تعلیق«تن و اطالعات مربوط به جهان گذشتۀ م

تر در دریافـت کننـده گـرایش دارد؛ تر و عاطفیهاي ضروريتعلیق به برانگیختن واکنش اساس،

هر روي، باید توجـه داشـت تهی یا فارغ از عاطفه باشد. به ممکن است » کنجاوي«در حالی که 

  ) 51: 1985، ٥وفو(تر .که عاطفه عنصر اساسی تعلیق است

 ،اي پیچیـدهبـه شـیوه ،»مرواودیسـۀ هـ«دهد که چگونـه به تفصیل توضیح می ٦ترنبرگشا

با ظرافت بـه چنـد مشخصـۀ دهد. او هاي مربوط به کنجکاوي و تعلیق را به هم پیوند میپویایی

فی هـاي عـاطپویـایی« -1 کند که از این میان دو مشخصه بسیار اهمیت دارد:اساسی اشاره می

هـایی از تـرس و امیـد را در هـاي خواننـده کـه حالـتکه مربوط است به تجربـه» تجربۀ تعلیق

تمایز میـان  -2؛  )56-89: 1987(اشترنبرگ، کند. آمدهاي منفی یا مثبت ایجاد میخصوص پی

                                                             
1 - Prince 

 Truffaut François- ٢ 
Alfred Hitchcock - ٣ 
Tzvetan Todorov - ٤ 

٥ - Truffaut 
Sternberg - ٦ 
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به مرکزیت تعلیق در تناوب امیـد » چه«تعلیق. که  ١در ساختاریابیِ» چگونه«و » چه«پنداشت 

-آمـد مـیبه رغبتی اشاره دارد که به چگونگی فرا رسـیدن پـی» گونهچ«بوط است و و ترس مر

  پردازد.

-هاي مختلفی از تجربۀ تعلیق پرداختهنظران، به جنبهباید توجه داشت که هر یک از صاحب

اي از شناور بـودن در زمـان، بـر ایـن نکتـه با در نظر گرفتن تعلیق به عنوان شیوه» 2ریان«اند. 

گیـرد و هـم معطـوف اسـت بـه تعلیق هم انتظار آیندة داسـتان را در بـر مـیکه کند تأکید می

  )141-148: 2001(ریان، هاي مربوط به گذشته. ها و شکافکنجکاوي خواننده دربارة فاصله

داند که خواننده در این وضـعیت تعلیق را ماندن در وضعیت بالتکلیفی می3»ریچارد گریگ«

کسـانی چـون البتـه  )77: 1966(گریـک،  یابـد.ر پیش روي خود مـیاي از امکانات را دگستره

-مـا تنهـا مـی در هنگام تعلیق،«دارند: به امکانات گسترده تردید روا مینسبت » 4نوئل کارول«

گیـرد. هاي ممکن شکل نمیشماري از پرسش واقع،توانیم دو پرسش مطرح کنیم، نه بیشتر. در 

مـا در  میرد؟ با ایـن وضـع،ماند یا میرمان داستان زنده میهاي از این دست که مثالً قهپرسش

بـر خـالف ایـن نظـر،  )75-76: 1990(کـارول،  »کنیم.میان بیش از دو پاسخ تعلیق ایجاد نمی

کنـد کـه داسـتان بـا اشـاره مـی» هزار و یک شـب«، با تکیه بر داستانی مهیج از »5ویکتور نل«

مـانیم ما منتظر داستان شب دوم نمـی«کند که میبیان » نل«شود. پرسش خواننده متوقف می

دانیم که گویندة داستان باید زنـدگی او تا بدانیم فالن شخصیت کشته خواهد شد یا نه؛ زیرا می

از این منظر آشکار خواهد شـد کـه فرمـی از تعلیـق کـه ). 57: 1988(نل،  »را فعالً ذخیره کند.

کـه گرایانه اسـت. فرمـی کند، کمتر کثرترح میدهد، نسبت به فرمی که نل مطکارول ارائه می

  دهد.اي را در اختیار خواننده قرار میکند، امکانات چند الیهنل بر آن تأکید می

                                                             
Structuring - ١ 

2 - Ryan 
Richard Gerrig - 2 

3 - Noël Carroll   
Victor Nell - 4 
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؛ یعنـی  )52: 1985(تروفو، هاي قدرت متن، آگاهی فرادستی خوانندگان است یکی از جنبه

خبـر داسـتانی از آن بـی هـايکه خوانندگان اطالعاتی داشته باشند که ممکن است شخصیتاین

هـایی از دهد و پرسشبتواند خواننده را با یک ساختار غنی تعلیقی پیوند میوضعیت باشند. این 

هـاي این دست در ذهن او مطرح شود: آیا فالن اتفاق خواهد افتاد؟ چگونه ممکن است شخصیت

ا از آن اتفـاق آگـاه هـداستانی از آن اتفاق که هنوز نیفتاده است، آگاه شوند؟ اگـر آن شخصـیت

  (همان جا.)ها چگونه خواهد بود؟ واکنش آن شوند،

ها یا کارکردها و اعمال را به عنوان هایی در آینده، نقشهایی به سوي اتفاقیابیچنین جهت

شناسانه، این مسأله آگـاهی آورد؛ زیرا از موضع هستیتکنیک روایی بسیار شناور به تعلیق در می

 کنـد و پـیش از رخ دادن اتفـاق،رویدادها و امکانات جهان روایی معطـوف مـیخوانندگان را به 

توجه خوانندگان به دو قلمرو زمـانی  چنین ساختارهایی،. در سازدها درگیر و اشغال میذهن آن

متوجـه  ها با آگاهی ابتدایی از جریانی خاص،شود: از یک سو، آندر درون جهان روایت جلب می

هـا بـه سـوي شوند و از سوي دیگر، این جریان خاص در ذهـن آنگذشته) می زمان حال (و نیز

و بـدین شـیوه از » ايتصویرهاي آستانه« این تصویرها،کند. به گیري میاتفاقاتی در آینده جهت

توان گفت؛ زیرا هوشیاري خواننده در آستانه یا شرف می» ايسازي آستانهپیرنگ«سازي، پیرنگ

  ر گرفته است. اکنون و آینده قرا

مستعد تجربۀ  توان مطرح ساخت آن است که چرا خوانندگان،جا میکه در اینپرسشی 

دانند. گریگ این قابلیت را قابلیت ها را از قبل میآمد آنهایی هستند که پیتعلیق در روایت

ریان، (ر.ك. آورد. به شمار می» تناقض تعلیق«کارول آن را داند. همچنین ارتجاعی تعلیق می

2001 :148-145(   

تواند به هدف اي یا شناور بودن در میان دو سوي زمان میسازي آستانهجریان پیرنگ

آمد حقیقی رویدادها به کار گرفته شود؛ کنندگان از پیسرکوب کردن معرفت هشیارانۀ دریافت

فعالیت ذهنی تر از سطوحی برجسته ،ها با متمرکز شدن بر رویدادها در جهان داستانیزیرا آن

- از این سطوح، موقعیت عاریتی در روایت اینجا و اکنون است؛ به گونهآفرینند. یکی عادي را می

کند که گویی به طور واقعی در اي که خواننده چنان روابط زمانی جهان روایی را تجربه می



  1394(دانشگاه اراك) / سال سوم/ شماره چهارم/ زمستان  آنیقر -هاي ادبیپژوهشپژوهشی  - علمی فصلنامه           124 

ممکن  هاي چندگانۀاي از آیندهتصویرهاي آستانه دیگر،کند. سطح جریان روایت شرکت می

این وضعیت، اند. در هاي در تعلیق در ذهن خواننده ساخته شدههستند که به یاري موقعیت

نگرد و از نظر شناختی از اي از امکانات چندگانۀ واقع نشده میخواننده، آینده را به عنوان حوزه

  هاي ممکن ناتوان است. برتري دادن پیامدهاي آشکار نسبت به دیگر صورت

- توان قائل شد، تمایز میان جهانیکی از تمایزهاي مهمی که در این زمینه میبه طور کلی، 

شناسی ادبی تمایزي جدید در نظریۀ روایت و معنی این تمایز، ،است هاي ممکن و ناممکن

پردازان مختلف به کار گرفته شده است. یک از جانب نظریه نیست و بارها، به طور متفاوت، 

اي قابلیت و توانایی پایه هدر این نوشتار به کار گرفته شده است، بجهان ممکن، در معنایی که 

   دهد.متن براي آسان کردن ظرفیت ساختن جهانی در درون خواننده ارجاع می

از  ،شناسانهاز نظر هستی ،بیگانه و عجیب و غریب باشد و یا ،بنابراین، حتی اگر جهان روایی

یا به صورتی ارائه شده باشد که زمان و مکان در آن جهان واقعی خواننده بسیار گسسته باشد، 

- هایی را میدگرگون شده باشند، با تکیه بر اصول روایی مربوط به جهان واقعی، چنین جهان

   )261: 2008، 1. (دننبرگتوان بنا کرد

  تفاوت میان تعلیق و راز -2-3

 است که گاهی ایـن باید در نظر داشت آن تعلیق از نکات مهمی که در بررسی و تحلیلیکی 

شود کـه خطاهـایی در مسأله باعث مییابد. همین مرزهایی مشترك می» راز«اصطالح با مفهوم 

هاي میان راز و تعلیـق اشـاره جا به برخی از تفاوت، در اینها شکل بگیرد؛ از این روتشخیص آن

در تعلیـق  داد؟ شود که چه کسی فالن کـار را انجـامشود: الف) در راز این پرسش مطرح میمی

پرسش این است که آیا آن اتفاق دوباره رخ خواهد داد؟ ب) راز مانند یک ماز است که خواننـده 

هـا بـه کشاند؛ اما در تعلیق خواننده لزوما بـا سـیر سـرنخرا از یک سرنخ به سراغ سرنخ دیگر می

راز  نـد. ج)هـاي مختلـف سـرگردان بمارسد و گاه ممکن اسـت در چنـدراهینتیجۀ دلخواه نمی

اش را باید در کنار هم قرار داد؛ اما شدههمچون یک پازل است که اجزاء و عناصر از پیش تعیین

                                                             
1 - Dannenberg 
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در راز این پرسش در تقـدیر  تعلیق همچون کابوسی است آشفته و بدون نظم و ترتیب آشکار. د)

شـود گیرد که فالن شخصیت در مرحلۀ بعدي چه خواهد یافت؟ در تعلیق پرسـیده مـیقرار می

  ؟بدهدکه چه اتفاقی ممکن است براي (یا مربوط به) آن شخصیت روي 

دهد و به هاي زیادي این دو مفهوم را به هم پیوند میالبته چنان که اشاره شد، تقاطع

تواند در بطن خود رازي مرکزي داشته باشد انگیز میهمین سبب است که یک داستان هیجان

   )240: 2006، 1(مورلها را در خود بگنجاند.شماري از تعلیق تواندیک راز می و از سوي دیگر،

خواننده این حالت، آورد. در بخش پدید میتعلیق در داستان احساسی از بالتکلیفی لذت

خواهد بیفتد؛ اما مجبور شده است تا خواندن را ادامه دهد تا به فهم داند چه اتفاقی مینمی

تواند ادامه پیدا ر خواننده، داستان به سختی میقضایا برسد. بدون ایجاد این احساس د

   )238(همان: کند.

اگر کشکمش به عنوان موتور داستان در نظر گرفته باشد، آنگاه تعلیق سوخت آن است که 

کنجکاوي و بالتکلیفی و عدم اطمینان و ) 223(همان: شود. باعث به حرکت در آمدن آن می

گاهی پدید م به تعلیقی قوي در روایت منجر شوند. تعلیق توانند در کنار هنگرانی و اضطراب می

که هیچکاك اشاره . چناناست ، بخصوص در اوج داستان،آورندة هراس از نزدیک شدن حوادث

  )224(همان: » شود.ترسی در انفجار نیست؛ ترس از انتظار رخ دادن انفجار ناشی می: «کندمی

آمد این تغییر ممکن است به رسیدن به پایان ازد. پیاندنتیجه و پایان را به تأخیر می ،تعلیق

پایانی ارائه شود که دور از انتظار خوانندگان است. گاهی  مورد انتظار منجر شود و یا برعکس،

رسد؛ یعنی ممکن است که هیچ پایانی در ظاهر روایت نیز این نتیجه و پایان به سرانجامی نمی

  )274: 1384(ر.ك. ایبرمز،  آشکار نگردد.

  تعلیق و شگفتی -2-4

بینی و انتظار خوانندگان در مورد اتفاقی که قرار است رخ بدهد، بـا معموال هنگامی که پیش

بایـد توجـه آیـد. البتـه دهد نقض گردد، احساسی از شگفتی در آنان پدید میاتفاقی که رخ می

                                                             
1 -Morel 
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انـد، م قـرار گرفتـهها در کنار هسازيداشت که اگرچه به طور سنتی تعلیق و شگفتی در پیرنگ

  ضرورتاً به هم پیوسته نیستند.

امررا بر یک افق انتظـار کند. این تعلیق عواطف ما را از طریق بالتکلیفی مضطربانه درگیر می

کنـد: خواننـدگان بـه نهد، تکیـه مـیزمان را بنا میانداز دوگانه و همساخت یافته، که یک چشم

توانند وقایع دیگر(چه گذرا و چه دراز دامـن) را می شوند که وقایع گذشتهطرق مختلف آگاه می

محدود کنند؛ بنابراین، تعلیق وابسته است به توانایی ما در رؤیابافی وقایع و ارائه دادن الگوهـایی 

هنگامی شـدت ها. تعلیق ها و اهداف شخصیتآرزوها، نقشه ها،هاي مبتنی بر خواستبراي کنش

هـاي مختلفـی ترسـیم سازد تا آینـده را در شـاخهما را قادر میاي موقعیت یا واقعه که گیردمی

  کنیم. 

 whatنوع تعلیق تمایز قائل شـده اسـت: نخسـت  بندي، میان چند، در یک تقسیم»ریان«

suspense  نسـبت  ،به نـوعی ،خواننده در این نوع از تعلیق،» چه؟«یا تعلیق مبتنی بر پرسش

کنـد و آرزوي درگیري عـاطفی پیـدا مـی ،هاشخصیتیا حتی گروهی از  به تقدیر یک شخصیت

-این نوع از تعلیق، خواننده این پرسش را مطـرح مـیها دارد. در سرانجامی خوش براي او یا آن

یا تعلیـق مبتنـی بـر  How and why suspenseکند که: بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دوم 

تعلیق، خوانندگان باید سبب یک واقعـۀ این نوع از در ». چرا؟« »چگونه؟«هاي مبتنی بر پرسش

تمرکز بر حالت و وضعیتی شناخته شده است کـه مـدتی  رخ داده را بیابند؛ از این روي، از پیش

گیـري از وقوع آن گذشته است و اکنون کنجکاوي براي حل کردن مشکل یا مسأله باعـث شـکل

ود کـه بـه سـوي هـدفی شـاي مطـرح مـیاین وضـعیت، امکانـات چندگانـهگردد. در تعلیق می

روایت، پرشی به سوي گذشـته دارد و  در این نوع از تعلیق، شوند. معموالًشده همگرا میشناخته

یا تعلیـق مبتنـی بـر  Who suspenseکند. سوم آنگاه، آغاز به حرکت به سوي این هدف می

کنـد. یهـا محـدود مـها را به شماري از مظنونحلاست که شماري از راه» چه کسی؟«پرسش 

-یا فراتعلیق است که زاویۀ دید بیرونی به جهان متنی را در بـر مـی Metasuspenseچهارم 

هـاي کنـد کـه چگونـه مؤلـف همـۀ رشـته. فراتعلیق ،کنجکاوي ما را متوجه این مسأله میگیرد

   برد.روایت را به هم گره خواهد زد و بدین ترتیب، روایت را در فرمی واحد پیش می
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اش تواند بدون تعلیق هم شگفتی بیافریند؛ همانطور که یک بمـب کـه دربـارهیک روایت می

توان بـدون کند. از سوي دیگر، میزده میشود و ما را شگفتدانیم، ناگهان منفجر میچیزي نمی

-افتد که کـامالً قابـل پـیشاي اتفاق میشگفتی تعلیق را به پایان رساند؛ مثالً هنگامی که واقعه

کنـد، اطمینانی به رخ دادنش نیست. هنگامی که تعلیق انتظارهـا را نقـض مـی بینی است، ولی

: 1990هاي مستحکمی در آنچه پیشـتر اتفـاق افتـاده اسـت، دارد. (کـارول،ها و پایههنوز ریشه

  )237: 1996و گریک،  347

  هاي ضمنی در سورة نبأگیري پرسشآغاز نامتعارف و شکل 3-1

شود که تعلیق در نظري ارائه شده، به این مسأله پرداخته میبر اساس مبانی  در این جا،

با توجه  ها در یک سیستم روایی،گیرد و این شیوههایی شکل میسورة نبأ چگونه و به چه شیوه

آیات  شوند. بر این اساس،ها، چگونه به یک روایت منسجم منجر میسازي روایتبه چند الیه

  شوند. هم به صورت منفرد و هم مرتبط با دیگر آیات تحلیل می این سوره از آغاز تا پایان،

-اي آغـاز مـی) این سوره با آیه1؟) (پرسنددرباره چه چیز از یکدیگر مى( »عَمَّ یَتَسَاءلُونَ«

شـود. پرسـیده مـی» چه چیز«شود که حاوي پرسشی است؛ اما هنوز مشخص نیست که دربارة 

پرسند. در این پرسش چند پرسش دیگر نیـز نهفتـه پرسش دربارة پرسشی است که دیگران می

هاي است. محتواي این پرسش در خود آن نیست؛ بلکه در جایی بیرون از آن است؛ یعنی در آیه

بعد. در واقع، براي یافتن محتواي پرسش نخستین باید به بیـرون از آن رجـوع کـرد؛ زیـرا ایـن 

نبـأ «از » هـاآن«پرسـد کـه مان آغـاز نمـیدهد. پرسنده از هپرسش به بیرون از خود ارجاع می

  کند. را جایگزین آن می» چه واقعه«یا » چه چیز«پرسند؛ بلکه می» عظیم

یک پرسش، مستقیماً مربوط به پرسنده است و این ظاهر پرسـش اسـت. یـک پرسـش نیـز 

کـه » هـاآن«شـود؛ پرسـش هـا مربـوط مـیمربوط به کسانی است که پرسش نخسـتین بـه آن

ت دقیقاً چه کسانی هستند. پرسششـان چیسـت؟ محتـواي پرسششـان نیـز هنـوز مشخص نیس

ها به همراه چنـد پرسـش دیگـر بـه خواننـده نیـز آشکار نشده است. از سوي دیگر، این پرسش

شوند. خواننده ، با ادراك اینکه نخستین پرسش از زبـان وحـی اسـت، چنـد پرسـش مربوط می

چه کسـانی هسـتند؟ در چـه موضـع و زمـان و » اهآن«گیرد. ضمنی دیگر در ذهنش شکل می
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مکانی قرار دارند؟ مطرح شدن پرسش نخستین که حاوي چندین پرسش دیگر است، به تعلیقی 

هـا دارد که در پی یافتن پاسخ یا پاسـخشود و خواننده را بر آن میکوتاه، اما چند الیه، منجر می

  باشد. 

-بودن آنچه دربـارة آن پرسـیده مـی» چه چیز«نخستین چالش در این پرسش آن است که 

چـرا چنـین پرسشـی را » هـاآن«شود کـه شود، مشخص نیست. همچنین این مسأله مطرح می

کنند؟ این ابهام، از سویی، بالتکلیفی خواننـده را در پـی دارد و از سـوي دیگـر، در او مطرح می

اي مطـرح پرسش بـه گونـهآورد. همچنین، این آمیز و هیجان و سرگردانی پدید مینگرانی ابهام

طلبد تا بتوان چند الیـه توان از آن گذشت و درنگی میشده است که با شتاب و به سادگی نمی

افزاید و به ایـن از آن را به طور مبهم سامان داد. همین مسأله است که بر کنجکاوي خواننده می

ترین انـواع از پیچیده ترتیب، پرسشی که حاوي بالتکلیفی و هیجان و کنجکاوي و... است، نوعی

 تعلیق را پدید آورده است.
). آیۀ دوم، ظاهراً پاسـخی اسـت بـه پرسـش آیـۀ 2) (از آن خبر بزرگ(» عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ«

پرسند. این پاسخ نیز مشتمل بر چنـدین از یکدیگر می» آن خبر بزرگ«دربارة » هاآن«نخست. 

اي است کـه پیشـتر خبر بزرگ مربوط به واقعه پرسش ضمنی دیگر است. کدام خبر بزرگ؟ این

شود) خبـر آن رسـیده اتفاق افتاده است و اکنون (یعنی در زمانی که دربارة آن خبر پرسیده می

اي کـه هنـوز بـه دهـد؟ آینـدهاي است که در آینـده رخ مـیآگاهی از واقعهاست یا خبر و پیش

گویـد یـا آنکـه اي سخن میبر از واقعهتصریح مرزهاي آن مشخص نشده است و آیا اساساً این خ

دهـد؟ از جانـب تنها قصد پرده برداشتن از موقعیتی بدون رخداد دارد؟ این خبر در کجا رخ می

چه کسی یا چه کسانی؟ در چه موقعیتی؟ در چه زمانی؟ این خبر، خبري خوب است یـا بـد؟ از 

. البته، در نخستین نگـاه، آیـۀ این خبر باید نگران بود یا شادمان؟ و چندین و چند پرسش دیگر

دوم ساختاري خبري دارد و پاسخی است به آیۀ نخست؛ اما این ساختار خبري، از خبري سـخن 

جا خبر شـامل گوید که چیستی و چگونگی آن آشکار نیست. به همین سبب است که در اینمی

 چندین پرسش ضمنی دیگر شده است.
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ی به پرسـش نخسـت داده نشـده اسـت. در شود که پاسخ روشنبا اندکی درنگ مشخص می

هاي بعـدي اي در این آیه ارائه نشده است. پس هنوز باید آیه یا آیهواقع، هیچ پاسخ آشکارکننده

 خوانده شود. پاسخ معلق مانده است. 

خبري بزرگ است. خبري است که در وضعیت معرفه قرار گرفته اسـت. پـس هـر » آن خبر«

ري است آشـنا؛ امـا کـدام خبـر آشـنا؟ آیـا پرسـندگان پاسـخ خبري منظور این آیه نیست. خب

کـه در (» الَّذِي هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ«یکسانی دربارة این خبر بزرگ دارند؟ هنوز مشخص نیست. 

) در آیۀ نخست اشاره شد که مشخص نیست که پرسندگان چـه 3) (آن با هم اختالف دارند ةبار

ها دارد. در آیۀ سوم نیز ضمیر منفصـل اشاره به آن» و«ی کسانی هستند. تنها ضمیر متّصل فاعل

 دهد. خبر می» هاآن«به صورت مبهم از » هم«

انـد و ها چند الیه شـدهتا این قسمت از روایتِ سوره، هنوز هیچ چیز آشکار نشده است؛ ابهام

ند. این اخـتالف اختالف دار» آن خبر«دربارة » هاآن«افزاید، آن است که ها میآنچه بر این ابهام

گیرد، پاسـخ پرسـش و نیـز مـدلول و مصـداق خبـر مصداق شکل میکه در وضعیتی مبهم و بی

اندازد. اختالفی شکل گرفته است میان گروهی مبهم دربارة امري عظـیم و بزرگ را به تعویق می

 انگیـزي بیشـتريمبهم. در این جا اشاره به این نکته ضروري است که هر چه متن توان پرسـش

 سازي بیشتري نیز خواهد داشت.داشته باشد، به همان میزان، توان تعلیق

هـاي رسد که خواننـده ممکـن اسـت در مواجهـه بـا ایـن ابهـامدر پایان آیۀ سوم به نظر می

چندالیه دچار سرگردانی شود و یافتن پاسخ را چالشی بزرگ بدانـد و از رسـیدن بـه آن نومیـد 

پایـدار » هـاآن«سازد که ایـن اخـتالفِ ست و خواننده را متوجه میاي آمده اشود؛ از این رو، آیه

) این انکـار، بـا توجـه بـه 4) (به زودى خواهند دانست ؛نه چنان است( »کَلَّا سَیَعْلَمُونَ«نیست. 

-نوعی تهدید نیز هست، دو سویه دارد؛ در یک سو این امید شکل مـیاین که به صورت ضمنی،

یابند. رسد و پاسخی میبه پایان می» به زودي«ف بودند، اختالفشان ها که در اختالگیرد که آن

شـود؛ زیـرا کند که سرانجام از وضعیت بالتکلیفی خارج میدر سوي دیگر، خواننده نیز حس می

قطعیتی امیـدوار کننـده در بطـن خـود دارد؛ » کلّا«او نیز هنوز به پاسخی صریح نرسیده است. 

کـه بـا » س«ه چگونگی آن مشخص نیست، رخ خواهد داد. حـرف یعنی قطعاً دانستنی، که البت
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شـود، ایـن نویـد را حاصـل مـی» کلّا«پیوند یافته است همراه با قطعیتی که از » یعلمون«کلمۀ 

شـوند و بـه دهد که هم پرسندگان و هم خوانندگان به زودي از وضعیت ناآگاهی خـارج مـیمی

 رسند. وضعیت آگاهی می

البتـه مشـخص نیسـت و شـاید در ادامـۀ روایـتِ سـوره » بـه زودي«مرز و حوزه و کیفیـت 

کنـد کـه گـره روایـت بـه به طور ضمنی، اعالم می» س«مشخص شود. همچنین، همین حرف 

 رسد. زودي باز خواهد شد. در این وضعیت، انتظار و هیجان کشف به اوج می

آیۀ پـنجم تأکیـدي  )5) (دانست باز هم نه چنان است بزودى خواهند(» ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ«

در ابتـداي آیـه آمـده » ثـمّ«است بر آیۀ پیشین. نکتۀ قابل توجّه در این آیه آن است که کلمـۀ 

آید، خواننده منتظر خبر یا رویـداد می» سپس«هاي خطّی معمول، هر گاه کلمۀ است. در روایت

در ایـن جـا، پـس از  هـاي پیشـین بیـان نشـده اسـت؛ امـایا مفهوم دیگري است که در عبارت

، همان آیۀ پیشین تکرار شده اسـت. چنـین تکـراري، اگرچـه تکـرار تهدیـد گونـۀ آیـۀ »سپس«

کند، اما، از سوي دیگر، انتظار خواننده براي رسـیدن پیشین است و به موقعیتی ناگزیر اشاره می

هـا سـت بـه پرسـشبایاندازد. پس از این آیه، طبیعتاً مـیبه مرحلۀ بعدي را باز هم به تعویق می

شود؛ چنانکه گـویی پاسخ داده شود؛ اما شگفت آن است که مسیر قبلی روایت به کلی عوض می

 هیچ پرسشی در کار نبوده است.

  هاي تازه التفات و دگرگونی مسیر روایت با طرح پرسش -3-2

و ( »الْجِبَـالَ أَوْتَـادًاوَ«) 6) (اى نگردانیـدیمآیا زمین را گهواره(» أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا«

) و شـما را جفـت آفریـدیم(» وَخَلَقْنَاکُمْ أَزْوَاجًا«) 7گذاشتیم؟]) (کوهها را [چون] میخهایى [ن

وَجَعَلْنَـا اللَّیْـلَ «) 9) (و خواب شما را [مایه] آسایش گردانیدیم( »وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا«) 8(

ا«) 10) (شى قرار دادیـمو شب را [براى شما] پوش( »لِبَاسًا و روز را ( »وَجَعَلْنَـا النَّهَـارَ مَعَاشـً

دَادًا«) 11) ([براى] معاش [شما] نهادیم بْعًا شـِ و بـر فـراز شـما هفـت ( »وَبَنَیْنَا فَـوْقَکُمْ سـَ

) 13) (و چراغـى فـروزان گـذاردیم( »وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا«) 12) ([آسمان] استوار بنا کردیم

) 14) (و از ابرهـاى متـراکم آبـى ریـزان فـرود آوردیـم( »زَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجًـاوَأَن«



 131                                                          »مطالعۀ موردي سورة نبأ«تحلیل مفهوم تعلیق در ساختار روایت 

و باغهاى در هم ( »وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا«) 15) (تا بدان دانه و گیاه برویانیم(» لِنُخْرِجَ بِهِ حَبا وَنَبَاتًا«

      )16) (پیچیده و انبوه

هـا، خطـوط هاي قرآنـی، آن اسـت کـه در ایـن روایـتز روایتنکتۀ قابل تأمل در بسیاري ا 

شود؛ بلکـه حتـی گـاهی تـا پایـان روایـت، ساز به صورت متوالی و پیوسته پی گرفته نمیتعلیق

اي هـاي تـازهشود و آنگاه، دیگر باره گرهها گشوده میرسند و گرهچندین بار ظاهراً به نهایت می

شـود کـه گیرد. ایـن مسـأله باعـث مـیوضعیت تعلیق قرار میشود و روایت، دوباره در ایجاد می

زدگـیش را از دسـت خواننده دچار کسالت و سردرگمی بیش از حد نشـود و هیجـان و شـگفت

 ندهد و روایت را تا پایان آن به پیش ببرد.

التفـاتی از پرسـش بـه شود. سپس سوره با پرسش شروع میآغاز چنان که پیشتر اشاره شد، 

التفاتی به خودي خود، باعث شکل گیري انتظاري براي یـافتن گیرد. چنین می سوي خبر شکل

هنوز ارائه نشده اسـت؛ امّـا شود که پاسخ نهایی شود، اما با ادامۀ آیات مشخص مییک پاسخ می

 به زودي با پاسخ مواجه خواهند شد. انتظار رسیدن بـه ایـن پاسـخپرسندگان  شود کهتأکید می

گیـري تعلیـق اهمیـت خص نیست، اما قطعا اتفاق خواهد افتاد، در شـکلکه زمان دقیق آن مش

 بسیاري دارد. 

از چند آیه، عکس چنین التفاتی شکل گرفته است، یعنی روایت از وضـعیت خبـري بـه پس 

در خـور توجـه در ایـن التفـات آن اسـت کـه دهد. نکتۀ پرسشی تغییر جهت میسوي وضعیت 

آیـات کـه یابـد. ایـن که از آیۀ شش تا آیۀ شانزده ادامه مـیشود، بلپرسش در یک آیه تمام نمی

اند، انتظار پاسـخ نهـایی را بـر پی تبدیل شدههایی پی در همگی با عطف به آیۀ ششم به پرسش

ها به جـاي یـک مسـأله بـا چنـدین مسـألۀ هر کسی در مواجهه با این پرسشزیرا  ؛انگیزندنمی

کننـده و آید، بـه جـاي آنکـه تکمیـلهاي پیشین میهاي که در پس آیشود.آیهپیاپی مواجه می

یکی از دالیل مهم این وضعیت، افزاید. اي بدان میپرسش پیشین باشد، پرسش تازهاقناع کنندة 

اند که هاي غیر حقیقیهاي حقیقی نیستند و در واقع، پرسشها، پرسشآن است که این پرسش

 ها نهفته است. معانی متنوّعی در آن
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هـایی هایی از این دست و بدین شیوه، به قصد گـرفتن پاسـخرسد که ارائۀ پرسشمینظر به 

هاي ضمنی این آیـات، آنکه داللتمفصل نبوده است و تنها تأیید و اقناع مورد نظر باشد. شگفت 

همه مبتنی بر مفاهیمی همچون آرامش، امنیت و رضایت و حفـظ و جمعیـت خـاطر و برکـت و 

هاست؛ اما از آیۀ هفدهم به بعد، این وضعیت به یکبـاره م در پیوند با آنبختی و دیگر مفاهینیک

) قطعا وعدگاه [مـا بـا شـما] روز داورى اسـت( »إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیقَاتًا«شود. دگرگون می

را کند که ما ؛ یعنی به تأکید، به موقعیتی اشاره می»إِنَّ«). در واقع در این آیه با آوردن قید 17(

اي گاهی که هیچ گزیر و گریـزي از آن نیسـت و کلمـهسازد. وعدهاز موقعیت پیشین منفصل می

کنـد، کلمه افزون بر آنکه بر داوري داللـت مـیاست. این » فصل«که به این روز اشاره می کند، 

شـود و دمیـده مـی» صـور«روز، روزي است کـه در کند. این را نیز تداعی می» جدایی«مفهوم 

تصـویري بـر خـالف آییـد. چنـین همۀ مردمان گروه گروه به عرصـۀ محشـر مـی یعنی،» شما«

   اضطراب و ترس و ناامنی دارد.   داللت بر تصویرهاي پیشین،

  هاها و تداعیدگرگونی مرزهاي داللت -3-3

گذاري شده اسـت. سورة نبأ، همچون دیگر آیات قرآنی، پایان آیات با اعدادي نشانه در روایت

اند؛ به همین سبب، نخستین چیـزي کـه اعداد با ترتیب ریاضی در پشت سر هم قرار گرفتهاین 

رسد، آن است که هر آیه با ترتیبی خطی در پی آیۀ پیشین آمده است و یا مشـخص به ذهن می

شـود کـه هـیچ ها آشـکار مـیکند که آیۀ بعدي چه خواهد بود. با اندك تأملی در این روایتمی

هـا و شـوند؛ بلکـه مرزهـایی کـه داللـتا آخرین کلمۀ خود و در خود، تمام نمـیکدام از آیات ب

گیرند. یکی از دهند، پیوسته در معرض دگرگونی قرار میها را شکل میهاي وابسته به آنتداعی

هاي مرزي، ویژگی تعلیقی است کـه همزمـان بـا تغییـر آیـات و پـیش دالیل مهم این دگرگونی

انگیزد. همین مسـأله خواننده را نسبت به مفاهیم و وقایع بعدي بر می العملرفتن روایت، عکس

اي خـاص از ایـن سـوره اسـت، سرنوشـت اي که در حال خواندن آیـهشود که خوانندهباعث می

شود را در دیگر آیات (یا حتی در دیگـر اي که در آن آیه مطرح میمفهومی یا حتی پاسخ مسأله

کند کـه خواننـده را ید. این ویژگی، حالت عدم اطمینانی ایجاد میها) بجوو دیگر زمینه هاسوره

دارد و از سوي دیگر، با القاء دلهـرة انتظـار، او را از یک سو منتظر حادثه یا مفهوم بعدي نگاه می
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دارد. در چنین وضعیتی، که گـاه مفهـوم یـا از آگاهی نسبت به آنچه بعداْ رخ خواهد داد، باز می

شـود کـه از  مـی »1زدگـیشـگفت«گیرد، خواننده دچار نوعی از تظار شکل میاي دور از انحاثه

زدگی کـه نویسد، آن نوع شگفتمی »مورگان فورستر«که آید. چنان ملزومات تعلیق به شمار می

: 1384(ایبرمـز، نقـص اسـت. پیرنگ بیدهندة آن است که ناشی از امر غیر منتظره باشد، نشان

274(  

  ع و امر غیر منتظرهاستثناء منقط -3-4

هاي پدید آمدن امر غیر منتظره در سورة نبأ، پیش بردن روایت با به کـار گـرفتن یکی از راه

ایـن سـوره چنـین  25و  24به عنوان مثال، در آیـۀ است.  »استثناء منقطع«جمالتی مبتنی بر 

إِلَّا ) «24) (نکى چشند و نه شربتىدر آنجا نه خ» (لَّا یَذُوقُونَ فِیهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا«آمده است: 

پیش از پرداختن به ایـن دو آیـه بایـد بـه  )25ي) (اجز آب جوشان و چرکابه( »حَمِیمًا وَغَسَّاقًا

ادًا«همین سوره رجـوع کـرد:  21آیۀ  آرى] جهـنم [از دیـر بـاز] [(» إِنَّ جَهَـنَّمَ کَانَـتْ مِرْصـَ

توانـد مفیـد تأکیـد باشـد و از ه کاربردها، مـی، در این گون»کانت«فعل   )21) (کمینگاهى بوده

موجود جهنم داللت دارد. به این تربیت، ظـاهراً هسـتی در این جا، به هستی ازپیش سوي دیگر،

جهنم نباید امري شگفت باشد؛ زیرا همگان، پیش از مواجهه با آن، از وجود آن خبـر دارنـد؛ هـر 

چنـدان عظـیم و در بـر  هنم، پیش از هر چیـز،چند کسانی هنوز بدان باور نداشته باشند. اما ج

سـوي دیگـر، توصـیفی کـه از شود. از زدگی از آن نمیگیرنده است که آگاهی از آن مانع شگفت

شان نسبت به هـم بسـیار ، مبتنی بر دو جمله است که ساختار ظاهريشودآن به دست داده می

اي، از محـور زبـانی کلیشـهدر هنجارهـاي  »حمـیم و غسـاق«و » بـرد و شـراب« .متباین است

ایـن شـیوه از اسـتثناء شوند که با یکدیگر همنشـین شـوند. اي فراخوانده نمیجانشینی به گونه

کنند و بدین شیوه، چندان هنرمندانه به کار گرفته شده است که از هر گونه انتظاري تخطّی می

نکته را نیز بایـد شود. این موجود، امر نامنتظر و شگفت ایجاد میدر بطن امري منتظر و از پیش

آینـد و در هیأتی نکـره در مـی» تنوین نصب«با پیوستن به  »حمیم و غساق«در نظر گرفت که 

                                                             
Surprise - 1 
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حمـیم و «ماهیـت و کیفیـت و کمیـت ادراك کند که خواننـده از همین ناشناختگی ایجاب می

  اش افزون شود. و شگفتی ناتوان بماند و سرگردانی» غساق

ابًا«) 26]) (کیفرى مناسب [با جرم آنها( »جَزَاء وِفَاقًا« آنـان ( »إِنَّهُمْ کَانُوا لَا یَرْجُونَ حِسـَ

و آیـات مـا را سـخت ( »وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا کِـذَّابًا«) 27) (بودند که به [روز] حساب امید نداشتند

یزى را برشـمرده [بـه و حال آنکه هر چ(» وَکُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ کِتَابًا) «28) (کردندتکذیب مى

پس بچشید که جز عـذاب (» فَذُوقُوا فَلَن نَّزِیدَکُمْ إِلَّا عَذَابًا« )29) (ایمصورت] کتابى در آورده

  )30( )افزاییمهرگز [چیزى] بر شما نمى

آن اسـت کـه آنچـه در جهـنم بـر سـر  ،کندهایی که این آیات را قابل تأمل مییکی از جنبه

ها و علل چنین کیفري از پیش ها؛ یعنی زمینهست متناسب با اعمال آنآید، کیفري اکافران می

اند؛ اما ایشان به فـرا رسـیدن آن امیـد فراهم شده است و حتی کافران از آن بر حذر داشته شده

اند که گریز و گزیري از وقوع آن کردهو به هر روي، چیزي را سخت تکذیب می اندقطعی نداشته

بـاز هـم جمـالت بـه صـورت  30در آیـۀ از اینکه هر عملی پاسخی دارد.  اندنیست و غافل بوده

هنجار عادي . در 26و  25تر از انقطاع آیات اي ضمنیاند؛ البته به گونهاستثناء منقطع ارائه شده

هـاي مثبـت و خواسـتنی معموال داللت بـر جنبـه» افزودن«و  »چشیدن«زبان عربی و فارسی، 

ها را از امور مثبت و خواستنی ها و تداعی، داللت»عذاب«س از اال، کلمۀ دارند؛ اما در این آیه، پ

در این آیه، بـه کـار گـرفتن ایـن  دهد؛ از این رو،ها پیوند میسازد و با امور متقابل با آندور می

  سازد. اي نامنتظر دگرگون میها را به گونه، وضعیت تقابله از نوشتارشیو

  ري تعلیقگیایجاد وقفه و شکل -3-5

» حَـدَائِقَ وَأَعْنَابًـا«) 31) (پرهیزگـاران را رسـتگارى اسـت مسلماً( »إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا«

) 33) (هاى برجسـتهو دخترانى همسال با سینه( »وَکَوَاعِبَ أَتْرَابًا) «32) (ها و تاکستانهاباغچه(

در آنجـا نـه (» مَعُونَ فِیهَا لَغْـوًا وَلَـا کِـذَّابًالَّا یَسْ«) 34لب) (هاى لباو پیاله( »وَکَأْسًا دِهَاقًا«

ایـن [( »جَزَاء مِّن رَّبِّکَ عَطَاء حِسَابًا«) 35]) (اى شنوند و نه [یکدیگر را] تکذیب [کنندبیهوده

  )36( )است] پاداشى از پروردگار تو عطایى از روى حساب
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» 1وقفـه«چنین تغییري با یک کند؛ بار دیگر مسیر روایت موقتاًتغییر می 36تا آیۀ  31از آیۀ 

آشـکار  به دقت به خط سیر آیات این سوره نگریسته شـود،گیرد. اگر در مسیر پیشین شکل می

ها به شکلی چند الیـه، و هر کدام از آن اندهایی چندین بار تکرار شدهخواهد شد که چنین وقفه

اگـر  ن خواننده را معلق نگاه داشـت.توااي میبه کمک هر وقفۀ ساده اند.باعث ایجاد تعلیق شده

تعلیق، به معناي نتیجۀ یا پایان نگاه داشته شده تلقی گردد، حتی اگر خواننده از چگونگی پایان 

فاصـلۀ  هـاي روایـی،توان با ایجاد اندکی وقفه در مسیر کشـمکشمی یافتن موقعیتی آگاه باشد،

 زمانی بیشتري تا این پایان یا نتیجه پدید آورد. 

تـوان یافت.گـاهی مـی را بسـیار ايهاي عامدانههاي چنین وقفهنمونه هاي داستانیر روایتد

 کنـد.تعلیق ایجاد مـی ،نویسنده با تغییر دادن کانون روایت از پیرنگ اصلی به یک پیرنگ فرعی

تواند بـا تغییـر که پیرنگ اصلی در جریان است، نویسنده میهنگامی  )31: 1988، 2(ر.ك. دیبل

پیرنگ فرعی را براي مدتی ادامه بدهد و سپس دوباره بـه سـیر  سیر روایت و پیرنگ اصلی،در م

افتـد و امر معموالً با شتاب بیشتري نسبت به جریان اصلی اتفـاق مـیاصلی روایت بازگردد. این 

  )63(همان:شوند. خطوط اصلی از شکل واگرایی به سمت همگرایی متمایل می سرانجام،

پـیچ «ها ترین شیوهاز شایعشوند. یکی هاي گوناگونی ایجاد میهروایت به شیو در مسیر وقفه

ها به متن قابلیت ایجـاد پیچ و تابشود. این است که به خطوط روایت تحمیل می» 3هاییو تاب

-بینـی خـارج مـیهاي روایی نوشتار را از مرز معمول و قابل پـیشو تاببخشند. پیچ تعلیق می

معمـوالً  روایـیدهند. پیچش روایی را بسط می »4تنش« دن بر پیچیدگی روایت،سازند و با افزو

دهـد و تـوقفی نابهنگـام در مسـیر مـورد انتظـار اي است که خط سیر داستان را تغییر میواقعه

  دهد. کند و خواننده را در موقعیتی متفاوت از موقعیت پیشین قرار میایجاد می

                                                             
Interruption - 1 

2 - Dibell 
1 - Twists and Turns 

Tension - 2 
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ایی، به طـور کلـی مسـیر روایـت را دگرگـون کنـد؛ یـا نیز ممکن است یک پیچش روگاهی 

خواننده ممکن است در یـک جریـان  حداقل پیچیدگی عظیمی در آن ایجاد کند. به زبان دیگر،

به زبان اسـتعاري، ممکـن اسـت یا تازه قرار بگیرد و به سوي مقصدي ناشناخته سوق داده شود. 

اي یا حتی یک آبشار مواجه شـود و در سـتیزه هاها و تنداب، اما با صخرهدر همان رودخانه باشد

روایت باشد و هـم نزدیـک بـه پایـان آن.  تواند در میانۀپیچش، هم میناگهانی قرار بگیرد. یک 

ناپـذیر بینـیساز مطرح شود کـه پـیشتواند به عنوان یک موقعیت ناگهانی شگفتیمیهمچنین 

تواند متوجه بشود کـه اتفـاقی دارد رخ نمی بدان معنا است که خوانندهپذیر. این است اما توجیه

شود و در نهایت، همۀ اطالعات الزم بـراي گشـودن رسد و حس میاما به یکباره فرا می دهد؛می

  ) 305: 2012، 1. (بلشودها افشا میگره

  حرکت آغازها به سوي پایان -3-6 

» ِإنَّ «با حـرف تأکیـد  31ۀ در ادامۀ روایت سورة نبأ، پس از چند وقفه در مسیر روایت، از آی 

شود که با پرداختن به حیات بهشتیان، در تقابل با حیـات جهنمیـان قـرار اي آغاز میمسیر تازه

مسیر نیز همچون مسیرهاي پیشین بسیار کوتاه است و با چند آیۀ کوتـاه تـا این  ظاهر گیرد.می

ت پیشین مربوط به جهنمیـان قـرار این چند آیه چنان در موازات آیایابد. ادامه می 36پایان آیۀ 

تواند گمان ببرد که آیۀ بعدي چگونه و در پی کـدام یـک خواننده به هیچ وجه نمیاند که گرفته

رود. در یـک سـاختار منسـجم شود و به کدام سمت و سو پـیش مـیاز خطوط پیشین آغاز می

ا در چگـونگی فهـم مـا از هـشـوند و پایـانها سوق داده مـیروایی، معموالْ آغازها به سوي پایان

کـه، بـه نـوعی، فضـایی  یداستانروایت چنین ادراکی بخصوص در  اند.کنندهآغازها بسیار تعیین

رو بـهکند که ما، در جایگاه خواننده، با روایتی منسـجم رواین انتظار را ایجاد می ساختگی است

 عمـومی پایـان قطعـی، بـر اسـاس قـانون«نویسـد: مـی» پیتر روبینو ویتز«که  بشویم. همچنان

شوند که دربارة فهمشان از آغـاز مـتن تجدیـد نظـر کننـد. خوانندگان به این سمت کشانده می

-تصـور شـده جلـوه مـیرسـد، از پـیشپایان که در ابتـدا غیـر منتظـره بـه نظـر مـی بنابراین،

                                                             
1 - Bell 
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ه از باید توجه داشـت کـه در ایـن سـوره درك خواننـد البته، )305: 2008، 1(ریچاردسون»کند.

گیرد و در نهایـت، آنچـه از آغـاز روایـت غیـر ساختار کلی روایت، تنها در پایان سوره شکل نمی

. بر این اساس، یکـی از راههـاي ماندکرد، در پایان آن نیز غیر منتظره باقی میمنتظره جلوه می

 است؛ یعنی خواننده از یک سو» هرمنوتیک دوري«شناخت انسجام این سوره، توسل جستن به 

باید اجزاء را به منظور درك ساختار کلی پیوسته بازبینی کند و از سوي دیگر، سـاختار کلـی را 

: 1997، 2بازیابد که بتواند به فهم آن اجزاء در بطن ساختار کلی دست یابـد. (بونتکـواي به گونه

ایـن  نماید که سیر و جهت روایتی و داللتـی) به کار گرفتن این شیوه، از آن رو ضروري می129

و در نگـاه  رودخواننـدگان فراتـر مـی» 3افق انتظار«همواره از  ، چنان که پیشتر اشاره شد،آیات

شود؛ اي است، در این سوره دیده نمینخست، آن گونه از انسجامی که خاص ساختارهاي کلیشه

 گیـرد.هـاي معمـول شـکل مـیبه زبان دیگر، انسجام نهایی این سوره، در عدم انسجام به شیوه

  ) 14-34: 2002، 4(ر.ك. بلزي

آیـات مربـوط بـه جهنمیـان و هاي صریح و ضمنی شایان ذکر دیگر آن است که داللت نکتۀ

هم در سویۀ مثبت و هـم  است. این دو مفهوم،» انذار«و » بشارت«بهشتیان مبتنی بر دو مفهوم 

دور یا نزدیـک  ولی در آیندةاند منفی، اشاره بر واقعه یا وقایعی دارند که هنوز رخ نداده در سویۀ

-بودن این وقایع با آوردن قیـدي تأکیـد مـی گاهی حتمیرخ خواهند داد و چنان که اشاره شد،

اي متفـاوت از هاي قرآنی، سـاختارهاي تعلیقـی را بـه گونـهاین منظر، بسیاري از روایتشود. از 

صـلۀ زمـانی ناشـناختۀ میـان ها تعلیـق در فااین روایتدهند. در هاي ساختگی ارائه میداستان

» 5مورسون« شود.ها در زمانی نامشخص و مکانی متفاوت ایجاد میبشارت و انذار و رخ دادن آن

مـا فقـط  پیشتر نوشته شـده اسـت؛ در یک داستان، آینده در حقیقت موجود است؛«نویسد: می

است که در گذشته روي  در ذات خود وابسته به اتفاقینیاز داریم صفحاتی را دنبال کنیم. آینده 

                                                             
1 - Richardson 
2 - Bontekoe 
1 - Horizon of expectation 
4 - Belsey 
1 - Morson 
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شوند، بلکه به نوعی به سمت ما نیـز چنین فضایی، وقایع فقط به پیش رانده نمیدر  داده است...

   )50: 2012، 1(مورسونشوند.کشیده می

با این رویکرد، آنچه در انتظـار رخ دادن آن هسـتیم و مقـدمات وقـوع آن از پـیش نوشـته و 

ندگی در تضاد است و نوشتار، در ایـن معنـی سـاختگی دوامی گشودة زساخته شده است، با بی

توان آگاهی از آینده را تا زمانی که داستان ما را بدان سمت سوق ندهد، فرامـوش میاست. البته 

کنـد و آن را کنیم؛ اما، به هر روي، هر آگاهی پیشینی از آینده، توهم تجربۀ گشوده را نقض مـی

اش به تعویق افتـاده ندگی واقعی که سببیت و موجودیتبه عنوان چیزي نامعقول و متفاوت از ز

  )19(همان: کند. است، معرفی می

  به هم پیوستن مرزهاي روایت -3-7

پروردگار آسمانها و ( »رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا الرحْمَنِ لَا یَمْلِکُونَ مِنْهُ خِطَابًا«

یَـوْمَ ) «37) (شگرى که کس را یاراى خطاب با او نیسـتزمین و آنچه میان آن دو است بخشای

روزى کـه روح ( »یَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِکَۀُ صَفا لَّا یَتَکَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

ایستند و [مردم] سخن نگویند مگـر کسـى کـه [خـداى] رحمـان بـه او و فرشتگان به صف مى

 »ذَلِکَ الْیَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّـهِ مَآبًـا«) 38) (دهد و سخن راست گویـد رخصت

  )39) (آن [روز] روز حق است پس هر که خواهد راه بازگشتى به سوى پروردگار خود بجوید(

باز هم خطوط روایت دچار دگرگونی شـده اسـت؛ در دو خـط پیشـین اگـر  39تا  37از آیۀ 

هـاي روایت جنبهجا موضوع روایت تنها جهنمیان بودند، و سپس، تنها بهشتیان، در این نخست،

دو جـزء  تري از آفرینش را در برگرفته است؛ وسعتی بدان مقیـاس کـه دو گـروه پیشـین،وسیع

با این وصف، آن دو گروه با آنکـه مرزهـاي مشخصـی نسـبت بـه آیند. چک از آن به شمار میکو

پیونـد دادن شان به شدت به هم پیوسته و آمیخته شـده اسـت. بـا رند، مرزهايهاي دیگر داابژه

اي ها و مفاهیم و مرزها ساختار کلی و البته، پیچیـدة سـوره را تـا انـدازهپیوسته و چند الیۀ ابژه

  توان درك کرد. می

                                                             
1 - Morson 
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 «واقـع، اسـت. در » الْیَـوْمُ الْحَـقّ « رسـاند،هاي این روایت را به سرانجامی مـیآنچه پرسش

» روز حـق» «آن«شـوند. ها به سـوي آن منتهـی مـیپرسش همان چیزي است که همۀ» ذَلِکَ

روز «افتـد. هاي روایی در میان این دو نشانه اتفاق میها و وقفهاست و کل مسیر روایت و پیچش

د، سازطور که راه بازگشت همۀ مردمان را آشکار می و همان کندبستاري موقتی ایجاد می» حق

-در این قسمت پایانی روایت، خواننـده آگـاه مـیزند. مسیرهاي خطوط روایت را به هم گره می

پرسـیدند و همچنـین آشـکار مـی» چه چیزي«پرسیدند، که بودند و از که می» هاآن«که شود 

  چه بوده است. » خبر عظیم«شود که منظور از می

  سرنوشت در تعلیق و پایان گشوده -3-8

رْنَاکُمْ عَذَابًا قَرِیبًا یَوْمَ یَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ وَیَقُولُ الْکَافِرُ یَا لَیْتَنِی کُنـتُ إِنَّا أَنذَ«

خـویش پـیش ما شما را از عذابى نزدیک هشدار دادیم روزى که آدمى آنچه را بـا دسـت( »تُرَابًا

  )40) (فرستاده است بنگرد و کافر گوید کاش من خاك بودم

داده بـودیم؛ » انـذار«این آیه به این نکته اشاره شده است که ما شما را از عذابی نزدیـک  در

رسـد، نایافتنی به نظر میهر چند این عذاب بدان سبب که هنوز محقق نشده است، دور و دست

 ایـن روایـت،بیند. در نتایج عمل خود را به چشم می شود و انسانها گشوده میاما سرانجام گره

 عملـی او،دانسته یا نادانسته سـرگرم شـکل دادن سرنوشـتی مـبهم اسـت و عمـل و بـی نسان،ا

معلـوم و نزدیـک همان وضعیت از پیش سرنوشتی،گردد. چنین به او باز میخواسته یا ناخواسته 

عمـل انسـان در تعیـین ایـن است که در نوعی سرگردانی معلق نگاه داشته شـده اسـت. تـأثیر 

-چندان است که وقتی کافر به یکباره، با نتایج اعمال خویش مواجـه مـی» یقسرنوشت در تعل«

هـاي خـاك بـودن در ایـن یکی از مهمترین داللتبود. کند که اي کاش خاك میآرزو میشود، 

شـیوة  نکتـۀ قابـل تأمـل در ایـن روایـت،است. » تکلیفیبی«پی آن، و در » عملیبی«موقعیت، 

آن در پایـان روایـت، کنندة حقیقتی ناگزیر اسـت، به نوعی، پنهان که،بندي آن است. کافر پایان

گـردد؛ به آن وعید یا عذاب قریب گرفتار نمیدرنگ، ، بیشودهنگام که با این حقیقت مواجه می

حقیقت، به زبـان گیرد تا از سرنوشت خودساخته بگریزد. در تالش خود را به کار می بلکه آخرین

د، عملی است در جهت و خواست به تعلیق در آوردن آنچـه از پـیش، خو عملی،آوردن آرزوي بی
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نهایـت نهایت امکان نامعلوم و بـیعمل او شکل گرفته است؛ یعنی فعال کردن دوبارة بی بواسطۀ

  پرسش. 

  نتیجه -4

آید که مفهوم تعلیق تنها مربوط به حوزة نظري نیسـت؛ بلکـه بـه از این نوشتار چنین بر می

خطی معمول  آن را از شیوة گذارد،نیز مربوط است و با تأثیري که بر روایت میهاي عملی حوزه

افزایـد. البتـه، ایـن ویژگـی کـاربردي و سازد و ابعاد و سطوح پیدا و آشکاري بدان مـیخارج می

-شود؛ زیرا هر عملی، هر چند جنبـهتعلیق نمی هاي مفهومیعملی منجر به نادیده گرفتن جنبه

هاي نظري است. بر این طبیعی و ناپیدا شده باشند، به ناگزیر، مبتنی بر زمینه هاي شناختی آن

هاي نظري مفهوم تعلیق پرداخته شد و سپس، ها و جلوهاساس، در این نوشتار، نخست، به جنبه

  هاي عملی آن، در سورة نبأ به آزمون نهاده شد.زمینه

-روایت در سـورة نبـأ، باعـث شـکل از جمله نتایج این پژوهش، یکی آن است که شیوة آغاز

هایی چنـد الیـه، هاي ضمنی بسیار شده است و همین امر، باعث پدید آمدن ابهامگیري پرسش

هـاي مختلفـی از تعلیـق، در ابعاد مختلف روایت شده است؛ از این رو، از همان آغاز روایت، جلوه

  ایجاد شده است.هم از نظر شکل و ساختار روایت و هم از جهت موقعیت خوانندگان، 

گـذاري نکتۀ در خور توجه دیگر آن است که در خالل آیاتی کـه بـا اعـدادي ترتیبـی نشـانه

شود؛ بلکه حتـی گـاهی تـا ساز به صورت متوالی و پیوسته پی گرفته نمیخطوط تعلیق، اندشده

گربـاره شـود و آنگـاه، دیها گشـوده مـیرسند و گرهپایان روایت، چندین بار ظاهراً به نهایت می

گیرد. این مسـأله باعـث شود و روایت باز هم در وضعیت تعلیق قرار میاي ایجاد میهاي تازهگره

زدگیش را از شود که خواننده دچار کسالت و سردرگمی بیش از حد نشود و هیجان و شگفتمی

خطوط  زمان با دگرگونی ظاهريدست ندهد و روایت را تا پایان آن پیش ببرد. افزون بر این، هم

شـوند و گـاه نیـز در هـایی، پیوسـته دگرگـون مـیروایی، مرزهاي داللتی آیات نیز، در موقعیت

  پیوندند. موقعیتی به هم می

سـاز ظـاهراً خطـوط منسـجم هاي روایـی تعلیـقها و پیچ و تابنکتۀ دیگر آن است که وقفه

د که همۀ آیات که عناصـر شوسازند؛ اما پس از خواندن آخرین آیه آشکار میروایت را آشفته می
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کنند و انسـجامی بـا پیونـدهایی دهند، به سوي موقعیتی نهایی حرکت میروایت را تشکیل می

آورند. هر چند که این موقعیت، در حقیقت، سرنوشتی در تعلیق اسـت کـه بـه پیچیده پدید می

دن در ایـن ماند. همچنین، احساس معلق مانبندي گشودة روایت، همچنان معلق میسبب پایان

  روایت، با نوعی کنجکاوي و شگفتی و ترس و اضطراب و سرگردانی همراه است. 
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