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Abstract 

One of the factors that play a prominent role in creating the beauties of the 

Holy Quran and discovering its delicacies and hidden layers is the issue of 

cohesion and coherence. The theory of cohesion and coherence of the text 

was first introduced by Holliday and Hassan. In their view, cohesion is one 

of the super-structural features of the text, which is created through 

grammatical, lexical, and conjunctive devices. However, continuity is a 

profound structural feature and is perceived by considering out-of-text 

situations, such as social, cultural and background knowledge. Employing a 

descriptive-analytic method, this study aims at examining the artistic and 

aesthetic function of coherence and continuity in some of the verses of 

Surahs of Juz (component) 30 of the Holy Quran, which have dealt more 

with the issue of resurrection, based on the theory of Halliday and Hassan. 

The findings of the study indicate that device of cohesion and its 

components due to the presence in text outline, have played a more 

prominent role in revealing the beauties and mysteries of the chosen verses. 

Also, among the devices of coherence examined in verses, lateral 

referencing and Ellipsis and verbal repetition by making the resurrection 

event big and incomprehensible; Repeating the combined structure by 

moving parts of the resurrection images and creating the atmosphere of fear; 

the contrast and mutuality and correlation with the drawing of spaces 

compatible with Paradise and Hell have played a major role in explaining 

the concepts related to the resurrection.  
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 چکيده

پنهان آن نقش  یها هیها و ال و کشف ظرافت میقرآن کر یها ییبایز نشیکه در آفر یازجمله عوامل

انسجام و  یۀبار نظر نیو حسن نخست یدیآن است. هال یوستگیانسجام و پ ۀدارد، مسئل یا برجسته

 بها متن است کهه   یروساخت یها یژگیاز و یکیآنان انسجام،  دیمتن را مطرح کردند. از د یوستگیپ

اسهت و   یسهاخت  ژرف یا یژگه یو ،یوستگیاما پ شود؛ یم جادیا یوندیو پ یواژگان ،یعناصر دستور

درک  نهه یزم شیو دانهش په   یفرهنگ ،یاجتماع طیاز متن همانند شرا رونیب یها تیباتوجه به موقع

 یباشناختیو ز یکارکرد هنر یلیتحل یفیپژوهش کوشش شده است تا با روش توص نی. در اشود یم

ن و حسه  یدیه هال یهۀ بر نظر هیقرآن با تک ام یجزء س یها سوره اتیآ یدر برخ یوستگیو پ جامانس

عنصر  دهند یپژوهش نشان م جیاند. نتا و معاد پرداخته امتیق ۀبه مسئل شتریکه ب یاتیشود؛ آ یبررس

و  هها  ییبایدر آشکارکردن ز یتر متن، نقش برجسته ۀحضور در برون لیدل آن به یها انسجام و مؤلّفه

و  ینیارجاع پس ات،یدر آ شده یبررس یعناصر انسجام نیاز ب نیمنتخب داشته است. همچن اتیاسرار آ

بها   یبه یتکهرار سهاختار ترک   امهت، یق ۀنشدن واقعه  دادن و درک با بزرگ جلوه یحذف و تکرار لفظ

م یترس و وحشت، تضاد و تقابل و تناسب بها ترسه   یفضا جادیو ا امتیق ریبه تصاو یبخش حرکت

 داشته است. امتیمرتبط با ق میمفاه نییدر تب یا هماهنگ با بهشت و دوزخ نقش عمده یفضاها
 

 های كليدی واژه

 .امتیق اتیآ ام، یجزء س م،یقرآن کر ،یوستگیانسجام و پ ،یشناس ییبایز

                                                   
 است.ام قرآن مجید استخراج شده  شناسی تکوینی الیۀ نحوی در جزء سی این مقاله از رسالۀ دکتری با عنوان سبک 1
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 بيان مسئله

آیات قرآن کریم همواره از زیباترین و شهیواترین  

در کالم عهر    که یا گونه به؛ اند بودهکلمات برخوردار 

تایی نخواهند داشت. الفاظ آن  و هیچ کالم دیگری هم

ازنظر کیفیت کلمهات، زیبهاتر از ههر نظهم و نوهری و      

ازنظر مفاهیم وحیانیِ دقیه  و عمیه ، شهیواتر از ههر     

کشههف  رو نیههازاسههخن و کههالم دیگههری اسههت؛    

ی نهفته در آنها همواره ذههن اندیشهمندان را   ها ییبایز

خود مشغول داشهته و ههرکد درحهد تهوان خهود       به

ی قرآن را بررسی کرده است. شناس ییبایزیی از ها جنبه

ی زیبهایی قهرآن و عوامهل    ها جنبه قرآن شناسی ییزیبا

کنهد کهه سهبب     آفرینندۀ آنها را شناسایی و کشف مهی 

ایجههاد انفعهاالت درونههی در آنههها   جهذ  مخاببههان و 

. برخهی فصهاحت و بال هت قهرآن، زیبهایی      شهود  یم

زجملههه و کلمههات و نظههم موجههود در آن را ا ههها واژه

ی دیگهر نیهز   ا عهده . انهد  برشهمرده  نیآفر ییبایزعوامل 

 کاررفتهه  بهه ی قرآنی و نظام ها جملهتوجه به ساختار »

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

جمله ازقبیل علل تقدیم و تأخر اجزای جمله، ذکهر و  

ی هها  ییبها یزی برای کشهف  ا چهیدرحذف آنها و... را 

، 1390)میرحههاجی، « داننههد یمههموجههود در قههرآن  

میان برخهی نیهز رویکردههای جدیهد      (. دراین172ص

ی را مبنای مطالعات زیباشناختی قهرآن قهرار   شناس زبان

انههد.  ی دسههت یافتههها ارزنههدهداده و بههه دسههتاوردهای 

باتوجه به اینکه تأثیر روانی و فکری که آیات قرآن بر 

از  ، پهیش از هرییهز ناشهی   گذارد یمدل و جان انسان 

مقالهه   نیازیبایی، انسجام و پیوستگی آیات است، در 

ی برخهی آیههات  شناسهه ییبها یزتهالش شهده اسههت تها    

قرآن برمبنای نظریهۀ انسهجام و    ام یسی جزء ها سوره

پیوستگی معنایی مایکل هالیدی و رقیه حسن واکاوی 

 شود.

انسجام و پیوستگی معنایی، دو عنصهر از عناصهر   

ر ارتباط بهوده و متهأثر از   ی است که با متن دوارگ متن

اسههت )امیههری  رقیههه حسههنو  مایکههل هالیههدیآرای 

(. هالیهدی و حسهن   8، ص1394، نژاد یعلخراسانی و 

که به روابط موجهود   دانند یمانسجام را مفهوم معنایی 

و  کنهد  یمه در متن، اشاره و آن را یون متن مشهخ   

که تعبیهر در مهتن وابسهته بهه      شود یمهنگامی برقرار 

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

خهود قهرار دههد و بهدون مراجعهه بهه آن        فرض شیپ

 ,Halliday and Hassan, 1976 ک)ر. « فهمیده نشود

p.4). 

 Cohesion in( در کتها   1976آنهها در سهال )  

English     نظریۀ انسجام را مطهرح و عناصهر آن را بهه

و  سه دستۀ دستوری، واژگانی و پیوندی تقسیم کردند

در زبان گفتاری و نوشهتاری انگلیسهی بهه کاربسهتند.     

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

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

افزودنهد.   هماهنگی انسجامی و پیوستگی را هم بر آن

ی ظاهری و صوری از مهتن اسهت   ا مشخصه» 1انسجام

کهه بهها عناصهر صههریی زبههانی و متنهی ماننههد عناصههر    

واژگههانی، حههروف ربههط و فراینههدهای دسههتوری     

(؛ امها  33، ص1392)گلشهایی،  « شهود  یمی گذار نشانه

یها ارتبهاط مطالهب، تعبیهر و تفسهیر مهتن        2پیوستگی»

ا شهرایط  ی بیهرون از مهتن یه   هها  تیه موقعباتوجه بهه  

ی مها در  هها  تیذهن شیپاجتماعی آن و نیز تجربیات و 

(. 130، ص1378)تههاکی، « درک و فهههم مههتن اسههت 

                                                   
1 Cohesion 
2 Coherence 
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ممکن است درجهۀ انسهجام مهتن    »برمبنای نظریۀ آنها 

کم یا زیاد باشد؛ ولی یک گفتهار زمهانی مهتن نامیهده     

که هم انسجام صُوری و هم پیوستگی معنایی  شود یم

 (.30، ص1371عدی، سا پور یلطف« )داشته باشد

 راثیه م در مسهلمان  دانشهمندان شایان ذکر است 

ها  قرن ازدر قرآن را  انسجام ۀلئمس ی،اسالم یعربادبیِ 

 عبهدالقاهر . کردنهد  مطرح «نظم» یون ینیعناو با شیپ

 کتهها   در کههه اسههت یکسههان  ازجملههه یجرجههان

الفرق بهین حهروف   » بحث لیذ در خود اإلعجاز دالئل

 کهه  کنهد  یمه  انیه ب را یمطلبه  «منظومۀ وکلهم منظومهۀ  

. دههد  یم نشان انسجام ۀدیپد به نسبت را او تیحساس

 کهه  سهت ین آن کلمهات  نظهم  از مقصهود : »دیگو یم او

 نیا مقصود بلکه رند؛یگ قرار هم دنبال گفتار در الفاظ

 داشهته  یوابسهتگ  گریکدی به داللت در الفاظ که است

 ،کند یم حکم عقل که یصورت به کلمات یمعان و باشد

 -49، صتها  یبه  ،یجرجهان ) «شهود  مربوط گریکدی به

48). 

هرروی، انسجام و پیوستگی دو مبحث مهم در  به

ی و تحلیلهی متهون اسهت کهه     شناخت زبانی ها پژوهش

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

در  ی قرآن کریمشناس ییبایزتحلیلی،  با روش توصیفی

نازعهات، تکهویر، انفطهار،    ۀ نبهأ،  سهور آیاتی از هشت 

 ام یسه کهه از جهزء    - زلزلۀ و قارعهۀ یۀ، مطفّفین،  اش

قرآن انتخا  شده است و بیشتر دربارۀ مفاهیم قیامت 

برمبنهای دو عنصهر انسهجام و پیوسهتگی      -و معادند 

درضمن به دو سؤال زیهر نیهز پاسه      شود، بررسی می

 شود: داده می

    در نقههش دو عنصههر انسههجام و پیوسههتگی

ی ههها سههورهی موجهود در آیههات  ههها ییبههایزآفهرینش  

 منتخب یگونه بوده است؟

  ی منتخهب،  ها سورهباتوجه به موضوع اصلی

کارکرد هنری کدام عنصر انسجامی مفاهیم مهرتبط بها   

قیامت و معاد را با زیبایی و تأثیر بیشهتر بهه خواننهده    

 کند و یرا؟ منتقل می

فرض  شایان ذکر است در مقالۀ حاضر با این پیش

ی مههدّ نظههر از انسههجام و پیوسههتگی   ههها سههورهکههه 

برخوردارند، زیباشناختی دو مقولۀ انسجام و پیوستگی 

 .شود یمدر آنها بررسی 

 

 پيشينۀ پژوهش

برمبنای الگهوی انسهجام و پیوسهتگی هالیهدی و     

ی قرآنهی متعهددی صهورت گرفتهه     ها پژوهشحسن، 

ی مهم و جدیدی در ها پژوهشاست که در نوعِ خود 

؛ اما کمتهر بهه   روند یم شمارعرصۀ مطالعات قرآنی به 

ی مولّفۀ انسهجام  شناخت ییبایزبررسی کارکرد هنری و 

و بیشتر تالششان برشهمردن   اند داشتهو پیوستگی نظر 

بهوده  ی آماری متمرکز ها وهیشعناصر انسجام براساس 

است تا از این رهگذر بر انسجام قرآن صحه بگذارند. 

شهود:   به مقاالت ذیل اشاره می ها پژوهشازجملۀ این 

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

بررسهی عناصهر انسهجام مهتن در     »(، 1395همکاران )

ی شناسهه زبههانداسههتان حضههرت موسههی بهها رویکههرد  

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

ی بهه سهاختار   بخشه  انسجامتحلیل عناصر نقشمند در »

ی قمهر،  هها  سهوره آوایی متن قرآنی، بررسهی مهوردی   

از احمهد پاشها زانهوس و همکهاران     « رحمن و واقعهه 

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

از بهاهره ایشهانی و   « گهرا  نقشی شناس زبانبا رویکرد 

پیوسههتگی متنههی »(، 1392وینههی )معصههومه نعمتههی قز

(؛ 1389از سهیدمهدی لطفهی )  « ی قرآن کهریم ها سوره
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البته دلشهاد و مسهبوق عهالوه بهر برشهمردن عناصهر       

هایی به  انسجامی داستان حضرت موسی )ع( در نمونه

. ینین اند کردهی هنری این عناصر نیز اشاره ها ظرافت

 ی قرآنی، نویسندگان اینها پژوهشخألیی در منظومۀ 

مقاله را به نوشتن این تحقی  و تمرکز بر جنبۀ کارکرد 

هنری و زیباشناختی دو عنصهر انسهجام و پیوسهتگی    

 تر یب کرد.

 

ی عنصر انسجام باشناختیزتبيين كاركرد هنری و  .1

 ام یسی جزء ها سورهدر آیاتی از 

در این بخش از مقاله برمبنای الگهوی انسهجام و   

(، کهارکرد هنهری و   1976پیوستگی هالیدی و حسن )

ی عوامههل انسههجام متنههی یعنههی عوامههل    باشههناختیز

ی ههها رمجموعهههیزدسههتوری، واژگههانی و پیونههدی و 

هرکدام از قبیهل ارجهاع، جهایگزینی، حهذف، تکهرار،      

افی، یی، ترادف، تضاد، شمول معنایی، ارتباط اضآ باهم

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

 شود. و... تبیین می نبأ، نازعات، تکویر، انفطارسوره 

 

 انسجام دستوری .1 -1

نخستین نهوع انسهجام ازنظهر هالیهدی و حسهن،      

ی هها  سازهاست که به عملکرد  1متنانسجام دستوری 

ههایی نظیهر    و نمونهه  شهود  یمه دستوری زبان مربهوط  

 .ردیگ یبرمارجاع، جایگزینی و حذف را در 

 

 ارجاع .1-1 -1

ازنظر هالیدی و حسن تفسیر برخی از عناصر، بهه  

عنصری دیگر بستگی دارد. ایهن عناصهر کهه عناصهر     

                                                   
1 Grammatical Cohesion 

، مبهم بهوده اسهت و معنهای    شوند یمنامیده  2ارجاعی

. در زبان شود یمآنها تنها با کشف مرجعشان مشخ  

ی اشهاره و موصهول از عناصهر    هها  اسمعربی ضمایر، 

روند و سبب ایجاد انسهجام بهین    می شمارارجاعی به 

ی )مهوقعیتی( و  متنه  بهرون . ارجاع بهه  شوند یمعبارات 

ی، مرجع متن برون. در ارجاع شود یمی تقسیم متن درون

در خارج از متن حضور دارد و از آنجا که مهتن را بهه   

ش مههتن ، در آفههریندهههد یمههسههیاق مههوقعیتی پیونههد 

مشارکت دارد؛ اما مسهتقیما  در انسهجام آن مشهارکت    

ی ا سهازنده ی، نقهش  متنه  درونارجاع  که یدرحالندارد؛ 

رو هالیدی و حسهن آن   در انسجام متن دارد و ازهمین

یی نسبت بهدان قائلنهد   بسزارا معیار دانستند و اهمیت 

 (.17، ص1991، یخطابرک: )

سهجام در  عنصر ان نیتر عیشاو  نیتر یهیبدارجاع 

متن قرآنی است و شاید همین کوهرت شهیوع آن نیهز    

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

هنری آن  افل شویم؛ اما خداوند متعال که هیچ کاری 

، هرگهز در کتها    شود ینمبدون حکمت از او صادر 

 افل نبهوده اسهت و تنهها     ها یکار ظرافتخود از این 

برند. در ادامهه   به این اسرار پی می نیب  یدقی ها انسان

ی مؤلّفۀ ارجاع به آیاتی یند ها ظرافتدادن  برای نشان

. ازجملهۀ ایهن   شهود  یمه ی مدّ نظر استشهاد ها سورهاز 

آیات، آیات نخستین سهورۀ نبهأ اسهت کهه از ارجهاع      

. نوعَهم  یَتسسَهاءل  ی در آن استفاده شده اسهت: ) متن برون

( نسوکسلَّا سَیَعلسمُ. نسومُختسلِفُ فِیهِ ْذی هُمالَّ .عَنِ النّبأِ السعظِیم

(، در ایههن آیههات، ضههمایر و نشههانۀ جمههع )در   4-1)

 ونددادنیپ( عناصر ارجاعی است که در عین نسومُختسلِفُ

این یند آیه، مرجعشهان در بیهرون از مهتن اسهت. در     

ی که مرجهع آن بهه گهواهی    متن برونتوجیه این ارجاع 
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ار و مشرکان مکه بودند کهه  ی از کفا دستهسیاق سوره 

، تها  یب)رک: بباببایی،  کردند یمنبوت و معاد را انکار 

شهود، ازجملهه    (، یندین دلیل بیان مهی 257، ص20ج

اینکه هدف خوارداشت و اهانت به آنان بوده است و 

خداوند متعال خواسته تا سهاحت مقهدس قهرآن را از    

 ،یآلوسه : رک) زشتی و ننگ نهام آنهان مصهون بهدارد    

زمهان و   محهدودنکردن . دلیهل دوم  (2ص ،30ج تا، بی

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

معهاد را   هها  مکهان و  ها زمانکه در همۀ  اند یکسانهمۀ 

تها   اسهت ی نبهوده  ا تازهمسئلۀ  رو نیازااند؛  انکار کرده

تنها ویژۀ کفار مکهه باشهد. دلیهل آخهر اینکهه  هرض       

کنندگان نبوده؛ بلکهه بیهان    اصلی آیه بیان ماهیت سؤال

دادن  شده یعنی روز قیامت و بزرگ جلوه ماهیت سؤال

، کاربرد کند یمآن بوده است. آنچه دلیل اخیر را ثابت 

عهن ییّ  »یها  « عمّا»ی عباراتی همچون: جا بهعم، »لفظ 

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

فهظ و  . لشهود  یمه میم فشرده و پد از بیان لب بسهته  

انعکاس صوت مانند معنای لغوی، نمایانندۀ پیچیهدگی  

، 1345)بالقهانی،  « شهده اسهت   استفهامو مرموزبودن 

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

 نشدن آن دارد. درک

ی است و مرجع قبل متن درونگاهی ارجاع از نوع 

. ارجاع شود یمو یا بعد از عنصر ارجاعی در متن ذکر 

ی مختلف مهتن  ها قسمتکه کاربر متن را به این لیدل به

ی مختلهف مهتن و   ها پاره، سبب ارتباط دهد یمحواله 

ی بهه  متنه  درون. ارجهاع  شهود  یمه درنهایت انسجام آن 

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

 .شود یمتقسیم 

ی مهدّ نظهر   هها  سهوره در قرآن کریم عمومها  و در  

ویژه بیشتر از ارجهاعِ بهه ماقبهل اسهتفاده شهده       بور به

فسههأسراهُ ایسیَههۀس نازعههات: ) 20- 25اسههت؛ ماننههد آیههات 

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

فسأخسههذسهُ اللّهههُ نسکسههالس ایسخِههرۀِ . فسقسههالس یسنسهها رَبُکُههمُ ایسعلسههی

نُه مرتبه از ضمیر مفهرد مهذکر    (. در این آیاتوَایُولسی

 ایههب اسههتفاده شههده اسههت کههه همگههی بههه فرعههون 

و در آیۀ هفدهم بدان اشاره شده اسهت. در   گردد یبرم

توجیه کارکرد هنری ارجاع بهه ماقبهل در ایهن آیهات     

شود که خداوند متعال در این آیات  گفته می گانه شش

یندین صحنه از داسهتان فرعهون مصهر بها حضهرت      

دادن معجهزۀ بهزرگ    از: نشان اند عبارتکه موسی )ع( 

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

ی علیه موسی، اعزام مأموران به نیی توبئهنافرمانی او، 

شهرهای مختلف و احضهار سهاحران، اعهالم خهدایی     

خود و در پایان گرفتارشدن به عذا  دردنهاک دنیها و   

کشههد و یههون هههدفش   آخههرت را بههه تصههویر مههی 

در  اعمال قبهیی فرعهون  کزکردن ذهن خواننده بر متمر

بود و درنهایت نتیجۀ اخالقی  ها صحنههرکدام از این 

و آن اینکه ینین اعمهال   شود یمکه از داستان حاصل 

ی از هرکد صادر بشود، یه فرعون مصر ا گرانه انیبغ

باشد و یه هرکد دیگر به عذا  اخهروی و دنیهوی   

ضمیر را از قبل تعیهین  ؛ بنابراین مرجع شود یمگرفتار 

کرد تا از تشویش و پراکندگی ذهن خواننده در یافتن 

مرجع ضمیر جلوگیری کند و از همان ابتدا هرکدام از 

آن کارها را با فاعل مشخ  در ذههن تجسهم کنهد و    

 شخصیت فرعون بهتر در ذهنش جاگیر شود.

مطفّفههین نیههز عناصههر ارجههاعی    2-4در آیههات 

ول و اسم اشاره مشهاهده  متعددی از ضمیر، اسم موص

الّذِینس إِذسا اکتسالُوا عَلسی النَّهاسِ   .وَیلٌ لِلمُطسفِّفینس: )شود یم

یسلسها یَظُهن    یُخسِرُونس.  و زَنُوهُم یسو ْوَإِذا کسالُوهُم .یَستسوفُونس

( کهه همگهی از نهوع ارجهاع بهه      ینَّهُم مَبعُوثُونس لئکیُو
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. گردنهد  یبرمه  و به واژۀ مطفّفین در آیهۀ اول  اند ماقبل

گزینش عنصهر ارجهاعی اسهم اشهارۀ      سبببباببایی 

از  فروشههان کههم، دربههارۀ مطفّفههین را دوربههودن لئکیُو

، 20، جتها  یبه )رک: بباببهایی،   دانهد  یمه رحمت خدا 

(؛ زیرا اسم اشاره معانی متعددی ازقبیل تمییهز  380ص

مشارٌالیه به بهترین وجهه، بزرگداشهت و خوارداشهت    

که در اینجا در معنای اخیر  کند یمده شأن او و... را افا

 رفته است. کاربه 

 م عَههسههورۀ نبههأ ) 1-2نمونههۀ دیگههر ارجههاع آیههۀ 

که اسهتفهام   شربی ( است؛ بهالنَّبَإِ العَظِیمِعَنِ . ءلونیستسسسآ

نیز در زمرۀ عناصر ارجاعی وارد شهود؛ زیهرا ارجهاع،    

که در تعریفش آمد، عنصری است کهه بها اشهاره     ینان

شود و استفهام نیز کهه بهه    عنصری دیگر تفسیر میبه 

معنهای پرسهش از امههری مجههول و مههبهم اسهت، بهها     

. ارجهاع  شود یمجوا ، تفسیر و تبیین  نامعنصری به 

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

انسجام دو آیه را سبب شده است؛ زیهرا خواننهده بهه    

ییهزی پرسهش   محض دیدن استفهام موجود )از یهه  

که صحبت از امهری   ابدی یدرم( در ابتدای آیه کنند یم

پراهمیت و بهزرگ اسهت و همهین امهر نیهز او را بهه       

و بدین ترتیهب   کند یمکردن آیات بعدی تر یب  دنبال

. از ارجاع بهه مابعهد   شود یمبین دو آیه انسجام برقرار 

در ایههن دو آیههه اهمیههت و عظمههت نمونههه سههؤال و  

به اهمیهت مسهئلۀ معهاد برداشهت     دادن مخابب  توجه

شود؛ زیرا رسم عر  بر این است که مسائل دارای  می

صورت مبهم )موال  در قالهب ضهمیر    اهمیت را ابتدا به

تها   آورد یمه شأن و در اینجا در قالب اسهم اسهتفهام(   

توجه مخابب را به اهمیهت موضهوع جلهب و بهدان     

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

وۀ تعبیری، تأثیری ماندگار در ذهن خواننهده ایجهاد   شی

. بالقانی ماند یمدر ذهن او باقی  ها مدتکه تا  کند یم

النَّبإ العَظیم نمونهه اسهتفهام   : »دیگو یمدر ذیل آیۀ دوم 

. آهنهگ ایهن جملهۀ کوتهاه کهه بها       کند یمرا توصیف 

حرکات فتحه پیش رفته است، ناگهان با حرکت کسره 

دهنهدۀ عظمهت و    ، خهود نشهان  شهود  یمه و میم بسهته  

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

(. فخر رازی 4قسمت اوّل، ص 40، ج1345)بالقانی، 

نیز در ذیل تفسیر این دو آیه بهه نکتهۀ جهالبی اشهاره     

کرده است که خالی از لطهف نیسهت. او ینهین ابهراز     

که برای پرسش از ماهیت و حقیقهت امهور از    دارد یم

از  مها  . اگر ییزی که باشود یماستفاده  ی استفهامیهما

ی عظیم و فوق تصور و عقل ا دهیپد، شود یماو سؤال 

شود و همچنان مجهول  بشری باشد، ابهامش زایل نمی

ههایی،   در ینین نمونه ما ؛ بنابراین کاربردماند یمباقی 

شأن مسئول داللت دارد  داشت بزرگنظیر این آیه، بر 

)الهرّازی،  که واقعهۀ بهزرگ و هولنهاک قیامهت اسهت      

 (.3، ص 31ج ،1981
 

 جایگزینی .1-1-2

ی انسجامی، فرایندی ها مؤلّفه، یکی از 1جایگزینی

ی بوده و به معنای قراردادن عنصری در مهتن  متن درون

ی عنصری دیگر اسهت )رک: هالیهدی و حسهن،    جا به

(. جایگزینی به اشکال مختلفی همچهون  88، ص1976

ی و بندی )موضوعی( ا جملهجایگزینی اسمی، فعلی، 

که ذهن خواننده را به  رو ازآنو  ابدی یمدر کالم نمود 

، سبب ارتباط اجزاء مختلف کالم دهد یمماقبل ارجاع 

رفتهه اسهت؛ ولهی     رکا. این مؤلّفه در قرآن به شود یم

 کهه  یدرحالاند؛  بوده مهر یبو  توجه یبگذشتگان به آن 

 شود. با تبیین آن به نکات جالبی دست یافته می
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جهای اسهم    جایگزینی اسمی که در آن اسهمی بهه  

ی مدّ نظر ها سوره، در آیات متعددی از ندینش یمدیگر 

ا مِهنس  کسهانُو  الَّذِینس یسجرسمُهوا إِنَّ مطفّفین: ) 29ازجمله آیۀ 

( مشهود است. در ایهن آیهه تها    یَضحَکُونس الَّذِینس ءَامَنُوا

برخورد ناپسند کافران با ابرار در  گر تیرواکه  32آیۀ 

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

الَّهذِینس   و از کفّهار بهه   الَّهذِینس ءَامَنُهوا  دو عبارت اسمی 

تعبیر شده اسهت تها بفهمانهد کهه علهت ایهن        یسجرسمُوا

که علهت   گونه همانتمسخر آنان مجرم بودنشان بوده؛ 

شدن ابرار، تنها ایمانشان بوده است )بباببایی،  مسخره

فسالیَومَ الَّهذِینس ءامَنُهوا   ) 34(. در آیۀ 395، ص20، جتا یب

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

ر تعبیر شده است تها بهه حقیقهت حهال آنهان      لفظ کفا

(. 395، ص20، جتها  یبه رجوع شده باشد )بباببهایی،  

ینین تعبیرهای دقیقی نشهان از لطافهت و اوج دقهت    

ی الفهاظ و کلمهات دارد کهه    ریکهارگ  بهقرآن کریم در 

خود یکی از اسبا  درماندگی عهر  در معارضهۀ بها    

 این کتا  الهی است.

و « فعهههل»مههادۀ  جههایگزینی فعلههی کههه در آن    

ی پیشین ها فعلی مختلفش، جایگزین فعل یا ها غهیص

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

همین سوره )فسالیَومَ الّذِینس ءَامَنُوا مِنس الکُفَّهارِ   36در آیۀ 

 الکُفَّهارُ  ثُهوب َ  ْهَهل یَنظُهرُونس.   کسئِیَضحَکُونس. عَلسهی ایرَا 

کهه   شهود  یمه ( دیده 34-36( )مطفّفین: یَفعَلُونس مَاکسانُوا

، جانشین ینهدین عمهل از اعمهال    یفعلوندر آن فعل 

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

کهردن و   که یکی از آن افعال، مسخره»میان آمده است 

اند و وقتی  خندیدن به مؤمنان بود و به این اکتفا نکرده

 کردنهد  یمه ، خوشحالی گشتند یبرمخود  فکران همنزد 

که من ینین و ینان کهردم و تهازه مؤمنهان را گمهراه     

(. دربهارۀ  396، ص20، جتا یب)بباببایی، « خواندند یم

که به داللهت سهیاق، کالمهی اخهروی      36گویندۀ آیۀ 

است، اقوال مختلفهی وجهود دارد. برخهی گوینهده را     

که برای بعنه به  دانند یممؤمنانِ ناظر به عذا  کافران 

داده  : آیا آنها به کیفر کارههای انجهام  ندیگو یمکدیگر ی

در دنیها رسههیدند؟ر برخهی نیههز گوینهده را خداونههد و    

، 1391، پهور  بههرام ) داننهد  یمه ی دیگر فرشهتگان  ا عده

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

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

کردههای جانشههینی را محقهه   گهره زده و یکههی از کار 

کردن و زیباکردن مهتن اسهت. در    کرده است که کوتاه

شود کهه   تبیین کارکرد هنری این جانشینی نیز گفته می

ی از بزم شادی ا گوشه 29 -30یون خداوند در آیات 

و سرور مؤمنان را به تصهویر کشهیده، بهتهر آن دیهده     

اسههت کههه ایههن بههزم روحههانی بهها یههادآوری کارهههای  

، دادند یمی که کافران در دنیا در قبالشان انجام ناپسند

به کامشان تل  نشود؛ بنهابراین بها گهزینش ماهرانهه و     

ضهمنی و کنههایی بهه آن اعمههال    صههورت بهه لطیهف و  

ناشایست اشاره کرده اسهت تها موجبهات نهاراحتی و     

آزردگیِ خابر بنهدگان مهؤمنش در آخهرت را فهراهم     

نهان اسهت و   ی آروز کیننکند؛ جایی که محل تنعم و 

 راهی نیست. جا بدان م و اندوه را 

ی نیههز کههه در آن، کلمههه یهها  ا جملهههجههایگزینی 

)رک:  شهود  یمعنصری، جانشین یک یا یندین جمله 

های متعهددی   (، در نمونه20، ص2006جار، رمضان النّ

رفته است؛ مانند تنوین عِهوض در آیهۀ یههارم     کاربه 

که جایگزین سهه   (تُحَدبثُ یسخبَارَها ذٍیَومَئِسورۀ زلزلۀ )

وَیخسرسجَهتِ   .إذا زُلزِلسهتِ ایسرضُ زِلزسالسهَها  آیۀ قبل خود: )

( شهده و از تکهرار   وَقسالس اإلِنسَهانُ مَالسهَها   .ایسرضُ یسثقسالسهَا

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

، در آیهۀ  شود یمیک بند یا پاراگراف در کالم جانشین 

یَخشسهی( اسهتفاده    ْلسعِبرسۀ  لِّمَن لِکسذإِنَّ فِی نازعات: ) 26

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

ی و ا جملهههاشهاره دارد. جهایگزینی    15-25در آیهات  

بندی عمدتا  برای ایجاز و زیبایی آیهات و نیهز ایجهاد    

 .اند شدهبه خدمت گرفته  انسجام بین آیات

 

 حذف .3 -1 -1

به معنای نیاوردن یهک واژه یها جملهه یها      1حذف

بخشی از آن و یها قسهمتی از کهالم اسهت کهه سهبب       

؛ شهود  یمه شکوه و زیبایی و نوآوری و ایجاز در کالم 

ی حهذف بلیهآ آن اسهت کهه     ها نشانهرو یکی از  ازاین

اگر محذوف آشکار شود، زیبهایی هنهری و نهوآوری    »

(. 268، ص2تها، ج  اثیهر، بهی   )ابهن « شهود  کالم زائل می

عنصر محذوف یا با بافت متنی و یا با بافت مهوقعیتی  

و تا حد زیادی دانش مخابب و ابالعهات مشهترک   »

، نهژاد  یعله )امیهری خراسهانی و   « نویسنده و مخابب

در گفتمهان  »شهود. حهذف    ( دریافت می15، ص1394

امی که به گفتمان بلیآ، نیکوتر از ذکر است؛ زیرا انسج

، 2010 علیهان، « )شهود  ینمه ، با ذکر حاصهل  بخشد یم

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

تها خواننهده بهرای     شهود  یمه ، سبب کند یممتن ایجاد 

یافتن محذوف دست به تالشی ذهنی بزند و ماقبهل و  

مابعد کهالم را ینهدین بهار مهرور و بررسهی کنهد تها        

ترتیهب   ی را به دست آورد و بدینباالخره عنصر حذف

 .ابدبا متن درگیر شود و تعامل بین او و متن افزایش ی

مؤلّفۀ حهذف در قهرآن، فخامهت تعبیهر قرآنهی و      

نوبۀ خهود   که همین امر به رساند یمبلندی مرتبۀ آن را 

                                                   
1 Ellipsis 

. بخشهد  یمه جذابیت، رون  و زیبایی خاصی به آیهات  

شده در آیات متعددی نمود  ی بحثها سورهحذف در 

داشته و عنصر حذفی نیز عمدتا  از نوع حذف جهوا   

است. برای عنصر حذفی آیات  به مفعولشرط، قسم و 

نازعهات: )وَالنَّازِعَههاتِ  سرقها . وَالنَّاشِههطساتِ نسشههطا .    5-1

وَالس ابِحَاتِ سَبحا . فسالس ابِقساتِ سَهبقا . فسالمُهدَببرساتِ یسمهرا (    

شود. جوا  قسهم در ایهن آیهات     ه بیان مییون نمون

است که به قرینۀ سیاق آیات بعدی  بوده« لستُبعَوُنَّ»فعل 

تا بر فخامت و عظمهت آن  »دربارۀ قیامت حذف شده 

داللت کند و بفهماند آنقدر شدید اسهت کهه نهاگفتنی    

 (.300، ص20تا، ج )بباببایی، بی« است

 های حذف نمونه نیتر عیشاحذف مفعول یکی از 

اجزا کالم در زبان عربی و زبهان قهرآن اسهت کهه بهه      

ی لفظی و معنهوی مختلفهی همچهون ایجهاز،     ها زهیانگ

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

نداشتن  رض به ذکر مفعول و تعمیم آن صورت  تعل 

نازعهات   23. بهرای حهذف مفعهول بهه آیهۀ      ردیه گ یم

 حَشسهرس ود که مفعهول فعهل   ش ( استناد میفسنسادَی حَشسرسفس)

ی بخشه  تیه عمومسبب ایفهای کهارکرد    به الناسیعنی 

حذف شده اسهت و ییهزی کهه کهارکرد مهدّ نظهر را       

، قرینۀ عقلیه است؛ زیرا فرعهون قصهد   کند یمتقویت 

داشت که خود را خهدای برتهر مصهریان اعهالم کنهد:      

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

باید تمام اهالی مصهر را فراخوانهده باشهد تها      عقل می

اثری از خدای یکتها و یکتاپرسهتی در سرتاسهر مصهر     

لسعِبهرسۀ   لِکس إِنَّ فِهی ذ این سهوره )  26باقی نماند. در آیۀ 

فرامهوش شهده و    یَخشسینیز مفعولِ فعل  (یَخشسی ْلِّمَن

منزلۀ فعل الزم شمرده شده است؛ زیهرا   فعل متعدی به

ها اثبات و تأکید خود فعل بوده و معنای آیهه   رض تن

داستان حضهرت   -در این حدیث »نیز ینین است که 
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عبرتی است برای هرکد که خشیت داشهته   -موسی 

باشد؛ یعنی دارای  ریزۀ تهرس از شهقاوت و عهذا     

(، همچنههین 307، ص20، جتهها یبهه)بباببههایی، « باشهد 

لهزال:  در آیهۀ یههارم سهورۀ ز   « تُحَدبثُ»اول  به مفعول

 لیه دل بهه بهوده،   الخله  ( کهه  یَومَئِذٍ تُحَهدبثُ یسخبَارَهها  )

دادن  نداشهتن  هرض بههدان و بها عظمهت نشههان     تعله  

، 1981ازی، )الهرّ بازگویی اخبار زمین محذوف اسهت  

 (.59، ص32ج

 

 عوامل انسجام واژگانی .2

ی اسهت کهه   ا رابطهه مبتنهی بهر    1انسجام واژگانی

بها   شهان  ییمعنامحتوای  ازنظرواحدهای واژگانی زبان 

یکدیگر دارند و متن با این روابهط تهداوم و انسهجام    

(. ههر متنهی بسهته    68، ص1376یابد )مهاجر و نبوی، 

به موضوع مدّ نظر از کلمات متناسهب بها آن اسهتفاده    

تا خواننده از خالل آنها که معموال  در سراسهر   کند یم

موهال در  ، پی به موضوع ببرد؛ برای اند پراکندهمتن نیز 

ی مدّ نظر کهه دربهارۀ مسهئلۀ قیامهت و معهاد      ها سوره

النّبههأ العظهیم، الطّامّههۀ  هههایی یهون   اسهت، عمهدتا  واژه  

عظیم، الغاشیۀ، القارعۀ، المتّقین،  الدّین، یومٌ الکبری، یوم

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

ین، نهارٌ حامیهۀ   ایکبر، الجحیم، سهجّ  المکذّبین، العذا 

هها در   . صرف حضور ایهن واژه کند یم... خودنمایی و

کهه مخابهب را در    آورد یمه متن انسجامی به وجهود  

، جهو  صلی)رک:  دهد یمفضای ابالعاتی خاصی قرار 

ها با دو عنصر  (. روابط معنایی میان واژه24، ص1377

کههه کههارکرد   ابههدی یمههیههی تحقهه   آ هههمتکههرار و 

در شههماری از آیههات بررسههی ی آن دو شههناخت ییبههایز

 شود. می

                                                   
1 Lexico Cohesion 

 تکرار .1 -2

عاملی انسجامی، کاربرد عنصر موجود در  ،2تکرار

، 1386مههتن پیشههین در مههتن پسههین اسههت )البههرزی،  

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

. هریهه ایهن   اند پراکندهی مختلف متن ها قسمتیا در 

افههزایش پراکنههدگی بیشههتر باشههد، انسههجام مههتن نیههز 

؛ زیهرا از آشهفتگی آن جلهوگیری و بها ارجهاع      ابدی یم

دو  آنی مختلف متن، تعامل بین ها قسمتخواننده به 

. بارزترین اشکال تکهرار در آیهات   کند یمرا دویندان 

مدّ نظر که از کارکرد هنری لطیفی برخوردارند، تکرار 

 لفظی و تکرار ساختار ترکیبی است.

 

 تکرار لفظی .2-1-1

تکرار عناصر یکسهان و همگهون در مهتن سهبب     

. درسهلر  شهود  یمه اتصال و پیوند اجزاء آن با یکدیگر 

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

؛ زیرا یکهی  دهد یمقدرت خل  اشکال جدید زبانی را 

« کنهد  یماز دو عنصر مکرر قطعا  فهم دیگری را آسان 

رمضههان ل از ؛ بههه نقهه 306، ص1998)دو بوگرانههد، 

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

 کسیَا یسیُهَا اإلنسَهانُ مَها  سهرَّ   انفطار: ) 6-8از جمله آیات 

فِهی یسیب  . کسلسفسعَهدَ  کسفسسَو ا. کسخسلسقسالَّذِی . الکسرِیمِ کسبّسبِرس

 کسکهه ضهمیر    شهود  یمه دیهده   ﴾کسکّسبسءَ رَشسآصُورَۀٍ م ها  

عنصری انسجامی، شش بار در آن تکرار شده که ایهن  

اسههت؛ زیههرا  دار هههدفحجههم تکههرار بههدون شههک  

دانشمندان بال ت کهاربرد تکهرار را درصهورت نبهود     

اثیهر،   )ابهن  داننهد  ینمکارکرد بال ی و هنری پسندیده 

)تهو( در   کس(. گویا راز تکهرار ضهمیر   8، ص3تا، ج بی

سان اسهت، آن  این آیات که دربارۀ عتا  و سرزنش ان

                                                   
2 Repetition 
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باشد که مفید معنای تحقیر اسهت؛ زیهرا ضهمیر مفهرد     

کنهد   مذکر مخابب با وجود قرینه بر تحقیر داللت می

ترتیب خداوند خواسته تا کهویکی و نهاییزی    و بدین

ی بهه او  درپ یپمقام انسان درمقابل مقام ربوبی خود را 

ی و  هرور  فهراز  گردنتأکید و گوشزد کند تا دست از 

او بردارد و شکرگذار او باشد که هم کریم در پیشگاه 

است و هم او را آفریده و پرداخته و متناسب سهاخته  

 است.

ی مؤلّفۀ تکرار، ریکارگ بهی ها زهیانگیکی دیگر از 

دادن امری خطیر است که نظیر  ترساندن و بزرگ جلوه

وَمَها  . مَا القسارِعهۀُ . القسارِعۀ: )رعۀلقاا 1-3آن را در آیات 

شود. ازآنجاکه این ینهد   ( مشاهده میمَا القسارِعۀُ کسارَْیسد

ی مههم و سهخت دارنهد کهه در آن     ا واقعهآیه خبر از 

، از ونهدد یپ یماتفاقی مهیب و کوبنده و بزرگ به وقوع 

همان ابتدا فضایی آکنده از ترس و هول و ههراس در  

. در ایجاد این جو پر از وحشهت  شود یمسوره حاکم 

نقهش   ماو  القارعۀتکراری و اضطرا  و تنش، عنصر 

داللهت بهر عظمهت و    »ی دارند؛ زیرا تکرارشان سزائ به

بهودن حادثهۀ بزرگهی     اهمیت و بیش از درک عمهومی 

، 1345)بالقهانی،  « آیهد  دارد که در پایان دنیا پیش مهی 

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

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

شدنی ترسیم  محسوس و درک ای گونه بهروز بزرگ را 

 کرده است.

 

  پایگی نحوی( تکرار ساختار تركيبی )هم .2-1-2

در میان جمالت مختلهف یهک مهتن، گروههی از     

تها   شهوند  یمبا حرف ربط به یکدیگر مربوط  ها جمله

یا کلمه یا گروه را در یک وظیفۀ  واره جملهدو یا یند 

نحوی شریک کنند؛ یعنی اگر کلمه یا گروههی فاعهل   

پایههۀ آن نیههز فاعههل و اگههر مفعههول باشههد،  باشههد، هههم

، 1384نیههز مفعههول اسههت )فرشههیدورد،   اش هیههپا هههم

یی که ساختار نحوی یکسهان  ها جمله(. ینین 527ص

و معنایی متفاوت دارند، سبب ایجاد نهوعی از تکهرار   

کهه   شهوند  یمه پایگی نحوی(  ام تکرار ترکیبی )همبه ن

پایگی موسیقایی را نیز بهه   عالوه بر ایجاد انسجام، هم

پههایگی در سههطی ترکیههب و  زیههرا هههم»دنبهال دارنههد؛  

« نههه در سههطی لفههظ   ردیههگ یمههسههاختار صههورت  

؛ به نقل از پاشهازانوس و  126ص ،1998عبدالحمید، )

 (.35، ص1394همکاران، 

سهاخت   هها  دهقهرآن کهریم بهیش از     ام یسه جزء 

ماننهد سهورۀ تکهویر،     هها  سورهپایه دارد. در برخی  هم

ی بیهان  درپه  یپه صورت  پایۀ فراوانی به ی همها ساخت

شده و شکلی زنجیروار به خود گرفتهه اسهت کهه در    

 :شود یمآن یون نمونه ذکر  1-13اینجا، آیات 

وَإِذسا  .ْدَرَتوَإِذسا الن جُهومُ انکسه  . إِذسا الشَّمدُ کُهوبرَت )

وَإِذسا الوُحُههوشُ  .وَإسذسا العِشسههارُ عُطِّلسههت .ْالجِبَههالُ سُههیبرست

. ْوَإِذسا المَهوءُدَۀُ سُهئِلست   ْ.وَإِذسا الن فُوسُ زُوبجَهت . ْحُشِرست

وَإِذسا الس همَاءُ   .ْوَإذسا الصُهحُفُ نُشِهرست   .ْبِأسیب ذسنبٍ قُتِلسهت 

 (.ْوَإِذسا الجَنَّۀُ یُزلِفست. ْت. وإذسا الجَحِیمُ سُعبرسْکُشِطست

ی از حهوادث و  ا گوشهه  گانهه  زدهیسدر این آیات 

ی روز قیامت به تصویر کشیده شهده اسهت.   ها آشو 

، دههد  یمه این حوادث که ناگهانی و بسیار سهریع رخ  

کهه از   کنهد  یمه انقال  و شوری در تمام هستی ایجاد 

حد فهم بشری خارج است؛ بنهابراین خداونهد متعهال    

برای اینکه این حوادث را تا حد زیادی برای خواننده 

شدنی کند، از مؤلّفهۀ تکهرار سهاختار ترکیبهی در      درک

بهره برده است؛ زیرا  دهیبر دهیبرقالب ریتمی سریع و 

پهایگی موسهیقایی،    همراهی بها ههم   دلیل بهاین عنصر 

یی و ایه پویی و رون  این آیات، حرکت، عالوه بر زیبا
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کهه متناسهب بها     دههد  یمه جنبشی به تصاویر مدّ نظهر  

پایگی  ی هولناک است. همراهی همها صحنهفضای آن 

پایگی ترکیبی، عالوه بر اینکه در درک  موسیقایی و هم

دارد، در ایجهاد بهراوت در    بسزاییزیبایی کالم تأثیر 

ابب نیز تهأثیر  فضای آیات و تأثیرگذاری بر روان مخ

تکهرار از   إذا شگرفی دارد. ناگفته نماند کهه در کلمهۀ  

بعهد از  « إذا»تکهرار کلمهۀ   . »شهود  یمه نوع لفظی دیده 

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

« ابنا  بهوده و ههدف از ایهن ابنها  تهویهل اسهت      

 (.124، ص30تا، ج عاشور، بی )ابن

ی در ا رهیه زنجی ترکیبهی  هها  ساختیکی دیگر از 

کهه دربهارۀ    خهورد  یمسورۀ نبأ به یشم  6 -14آیات 

شهده از   ی دادههها  نعمهت نحوۀ آفرینش زمهین و بیهان   

 خداوند به انسان است:

وَجَعَلنسها  . وَالجِبَالس یسوتهادا   .نسجعَلِ ایسرضَ مِهَادا  ْیسلسم)

 .وَجَعَلنسا النَّههارَ مَعاشها    .وَجَعَلنسا الَّیلس لِبَاسا  .اتا سُبَ ْنسومَکُم

 لنساْوَیسنسز. وَجَعَلنسا سِرساجا  وَه اجا شِدَادا .  سَبعا ْوَ سنسینسا فوقسکُم

پایهۀ   ثسجّاجا (. در ایهن سهاخت ههم    مَاءً المُعصِرساتِ مِنس

مِهَهادا ( جملهۀ    ایسرضَ نسجعَلِ ْیسلسمی سازۀ اول: )ا رهیزنج

ندارد و خهود سهازه   استینافیه است و محلی از اعرا  

 ی را دارا اسهت: ا دوسهازه پایهۀ   در درونش ساخت هم

ی دوم تا هشتم معطهوف بهر   ها سازه(. وَالجِبَالس یسوتادا )

اولی است و محلی از اعهرا  ندارنهد. در میهان پهنج     

سازۀ ابتدایی کهه ازنظهر سهاختار جملهه کهامال  شهبیه       

پهایگی ترکیبهی تهام وجهود دارد؛ امها       یکدیگرند، ههم 

مان نحوی سه سازۀ پایانی متفاوت است و فقط ساخت

پایه اسهت. در تمهامی    در عطف بر جملۀ استینافیه هم

صورت پشهت سهر    به ها سازهپایه،  ی همها ساختاین 

بهه یکهدیگر مهرتبط     سهاز  هیپا همهم و با حروف ربط 

که ههم سهبب    اند کردهشده و آهنگ دلنشینی را ایجاد 

ن مخابههب توبیههت هریههه بیشههتر ایههن آیههات در ذههه

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

ی بزرگ ها نعمتخواند که بازتابی از  این آیات فرا می

؛ زیهرا  کشهد  ینمند؛ ولی این اندیشه یندان بول ا الهی

کوتههاهی آیههات و ریههتم تنههد آنههها ایههن فرصههت را از 

کهه فههم و درک    دههد  یمه و تهذکّر   ردیگ یممخابب 

ی ههها شهههیانددر  ههها نعمههتآن  حقیقههت و یگههونگی

 .گنجد ینممعمولی 

 

 ییآ باهم .2-2

ی معهیّن در مههتن  ا کلمهه توقّهع آمههدن   1یهی آ بهاهم 

رمضهان  ر.ک: )ی دیگهر اسهت   ا کلمهه سبب حضور  به

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

هایی یون باد و مه و خورشید و فلک در کنار آن  واژه

. یک متن صهاحب سهبک از ایهن ابهزار بهرای      رود یم

؛ زیهرا  کنهد  یمجذ  و تأثیر بیشتر بر مخابب استفاده 

باشهد، آن   تهر  متنهوع هریه شگردهای زبانی یک مهتن  

شهود و   خهارج مهی   روح یبو  کننده خستهمتن از متنی 

، شهود  یمه میل افراد بهه خوانهدن آن دوینهدان     تنها نه

. رابطهۀ  گهذارد  یمه بیشترین تأثیر را بر روانش بهه جها   

یی به دو دسهتۀ عمهدۀ تضهاد و تناسهب تقسهیم      آ باهم

 .شود یم

 

 تضاد و تقابل .1 -2-2

یکی از انواع پیوند میهان کلمهات، وجهود رابطهۀ     

تضاد و تقابل میان آنهاست. به جمعِ میهان دو متضهاد   

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

، ابهد ی یمه مهود  فعل، یک اسم و فعل و یا دو حهرف ن 

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

                                                   
1 Collocation 
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دو یهها ینههد معنههای مخههالفِ بعههد از آن تقابههل گفتههه  

(. در 641-643، ص2001تفتههازانی، رک: ) شههود یمهه

ی بدیعی بودند و بیشتر یون ها هیآراگذشته این دو از 

؛ امها امهروزه   شهد  یمه نگریسهته   بهدان عناصری زینتی 

. انهد  شهده ی کارکردی باالیی برای آن قائهل  ها تیظرف

ی از روابط نامرئی در متن ایجهاد  ا شبکهتضاد و تقابل 

که پیوندِ میان عناصر زبهانی مهتن را تقویهت و     کند یم

تصهاویر   عهالوه  بهه ؛ کنهد  یمه مفهوم ساختار را پررنگ 

کنهد و آن   ساختار متن را منسجم مهی  دوحاصل از آن 

شاهری فهرد و همکهاران،   )م رهاند یمرا از پراکندگی 

کهردن   ( و برای تعمی  یک معنا و روشن74، ص1395

شود؛ بنابراین عنصر  یک مفهوم نیز از آن بهره برده می

ی بسیار قدرتمنهد و  نیآفر ییبایزتقابل و تضاد از نقش 

 ی در متن برخوردار است.ا ژهیو

مؤلّفۀ انسجامی تضاد در آیات متعددی بهه یشهم   

ی نزدیهک و گهاه دور از   هها  فاصهله کهه در   خهورد  یم

یکدیگر توجه خواننده را به خهود جلهب و موسهیقی    

، هماننههد دو کلمههۀ کنههد یمههمعنههوی زیبههایی را خلهه  

نبهأ: )إِنَّ جَهَهنَّمَ    31و  22در آیهات  تّقین و الم  ینالطّا

. البِوِههینس فِیهَهها یسحقسابهها . بهها مسآ لطّهها ِینسلِمِرصَههادا .  ْکسانسههت

بَردا  وَلسا شسرابا . إِلَّا حَمِیمها  وَ سس هاقا  ... إِنَّ    لَّایَذُوقُونس فِیهَا

مَفسازا . حَدَائِ س وَیسعنسابا . وَکسوَاعِهبَ یسترسابها . وَکسأسها      لمتَّقِینسلِ

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

دلیل فاصلۀ زیادشان از یکهدیگر حجهم بیشهتری از     به

شک تصاویری  . بدوناند دادهت را به یکدیگر پیوند آیا

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

، اثهر تربیتهی   شهود  یمه دو عنصر متضاد مذکور خله   

گهذارد؛   بسیاری در روان خوانندۀ بیداردل برجای مهی 

کهاران و عاقبهتِ    زیرا او با تجسم سرنوشت شوم گنهه 

اسهت و نهایهت تهالش    خوشِ نیکوکاران بیدار شهده  

بر صراط مستقیم الههی   ماندن ثابتخود را در راستای 

یی دسهت  هها  نعمتتا به رضوان الهی و  بندد یم کار به

یابد که توصیفش در این آیات آمهده اسهت؛ زیهرا در    

 یر این صورت باید منتظر عواقب شوم کارهای خود 

باشد که خلود در جهنم و پذیرایی با حمیم و  سهاق  

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

آیات آن است که از رهگهذر ایهن تصهاویر، فرصهت     

مقایسه بین دو دسهته از مفهاهیم مربهوط بهه دوزخ و     

بهشت برای مخابب فراهم شهده اسهت و مانهدگاری    

؛ بنابراین ینانچه دیهده  کند یمبیشتری در ذهن او پیدا 

بههه »شههود نقههش تضههاد و نیههز ببههاق در قههرآن    مههی

ی و روانههی و سالسههت کههالم محههدود  نههیآفر ییبههایز

؛ بلکه در تبیین برخی مفاهیم و تسههیل فههم   شود ینم

آن برای مخابب و نیز آشکارترکردن بعضی معانی در 

« دارد بسههزاییی از عبههارات قرآنههی نیههز تههأثیر  ا پههاره

 (.1، ص1383زاده،  )حسن

ی ها یژگیومقابله، دیگر عنصر انسجامی، یکی از 

است که بدین دلیهل کهه در سهطی دو یها      ام یسجزء 

، حضورش در مهتن بیشهتر از   کند یمیند جمله جلوه 

، همچنهین جهذابیت   خهورد  یمه  یشهم عنصر تضاد به 

بخشد و سبب ایجاد و تقویهت   بیشتری نیز به متن می

ی مهدّ نظهر از ایهن    ها سوره. در شود یمموسیقی کالم 

عامل بیشتر برای به تصویر کشیدن بهشهت و دوزخ و  

دادن تقابل دو گهروه نیکوکهار و بهدکار اسهتفاده      نشان

، ههر  «بِأسضدَادِهَا ایشیاءُتُعرسفُ »شده است تا بنابر اصل 

 هها  ذههن گروه با صفات مقابل خود بهتر شناخته و در 

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

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

فِی جَنَّهۀٍ   .لِسَعیِهَا رَاضِیۀٌ. وُجُوهٌ یَومَئِذٍ نَّاعِمۀٌآن ) 10-8

( در تقابل است؛ زیرا سرنوشهت دو گهروه و دو   عَالِیۀٍ
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: انهد  دهیکشه یهرۀ مقابلِ هم را در آن روز بهه تصهویر   

یی کهه از شهدت   هها  انسهان یهرۀ نخست، سرنوشهت  

 ثمهر  یبه بها  اندوه و عذا  آن روز شرمسار هسهتند و  

در دنیا، خستگی از وجودشان زدوده  شان تالشدیدن 

و  شهوند  یمه نشده است، بلکه در آتشی سهوزان وارد  

یهرۀ دوم، سرنوشت کسانی که در آن روز خرسند و 

ههای عهالی    و در درجهه  انهد  یراضاز تالششان در دنیا 

بهشت سکونت دارند. اساسها  همهین اوج اخهتالف و    

روه نیهز سهبب شهده تها آیهۀ      تباین بین حال این دو گ

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

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

بین دو جمله مناسبت تضاد بوده است و  که یباوجود

 عطف مانعی ندارد.

 

 تناسب )مراعات النظير( .2-2-2

تناسب عبارت است از جمع بین دو یا یند امری 

که مناسبتی  یر از مناسبت تضادی با یکهدیگر دارنهد   

. ایههن عنصههر نقههش  (644ص، 2001، یتفتههازانرک: )

در آن »؛ زیهرا  کنهد  یمپاریگی متن ایفا  در یک بسزایی

کههه بهها  شههود یمههی از کلمههات اسههتفاده ا مجموعهههاز 

« ی دارنهد یکدیگر هماهنگی و ارتبهاط معنهایی خاصه   

ی مهدّ  هها  سوره(. در 76، ص1395)ولیئی و همکاران، 

دیهده   رهها یالنظ مراعهات از  دهیه تن درههم ی ا شهبکه نظر 

شود که خود عنصر مهمی در انسجام آیات اسهت،   می

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

 .وَجَعَلنسا الَّیلس لِبَاسا  .اتا سُبَ ْوَجَعَلنسا نسومَکُم. وَالجِبَالس یسوتادا 

وَجَعَلنسها   شِدَادا . سَبعا ْوَبَنسینسا فوقسکُم .وَجَعَلنسا النَّهارَ مَعاشا 

 ثسجّاجها .  مَهاءً  المُعصِهرساتِ  مِهنس  لنسها ْوَیسنسهز  .سِرساجا  وَه اجا 

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

ببیعی را در قالب عنصر تناسهب در خهود    یها دهیپد

جا داده است. باتوجه بهه اینکهه آیهات نخسهتین ایهن      

سوره دربارۀ انکار مسئلۀ معاد مشرکان است، خداونهد  

متعال این آیات یازدگانه را در مقام استدالل بر ثبهوت  

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

و روزش و محسههوس بهها زمههین و آسههمانش و شههب 

و  نهد یآ یمه که نسلی پد از نسهل دیگهر    شیها انسان

و نظام جاری در سهراپایش و تهدبیر مهتقن و     روند یم

دقیقی که بر همۀ امورش جریان دارد، ممکهن نیسهت   

بازی و سرگرمی پدید آمده باشهد؛ بلکهه    دلیل بهصرفا  

بور مسلّم و بدیهی بایستی درپی ایهن نظهام متغیهر     به

ام در آن ثابههت و بههاقی باشههد عههالمی باشههد کههه نظهه 

 با تصرف(. 259 -260، ص20تا، ج )بباببایی، بی

 هها  دهیه پدشود عنصر تناسب با جمعِ این  گفته می

و در نظهم   آنهها در کنارِ هم آدمی را بهه اندیشهیدن در   

 دعهوت کهرده؛ البتهه خهتمِ آیهات       آنهامنطقی حاکم بر 

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

ایههن ابهالق صههوتی بهها  »یهاری رسههانده اسهت؛ زیههرا   

اسهت؛ زیهرا ایهن آیهات بها       آهنهگ  هممضامین آیات 

)بالقهانی،  « کنهد  یمه تحریک ذهن فکر و نظهر را بهاز   

بها تصهرف(. تفکهر و     9قسمت اوّل، ص 40، ج1345

سهتگی و  قوانین عمومی علیت و پیو»اندیشه در اینکه 

تطاب  و تناسبی که در نظام ببیعت و موجودات زنهده  

و مواد ببیعی است، همه شواهد و دالیلی اسهت کهه   

خواص و آثار ببیعی و  رایز حیوانات معلول علهل و  

و  تناسب یبییز  در عین حال مبدی  ایاتی است و هیچ

 40، ج1345))بالقهانی،  « بیهوده در جهان وجود ندارد

 (.10قسمت اوّل، ص

 اشیه تأمل شود که  2 -16همچنین اگر در آیات 

بخشی از آن پیشتر ذکهر شهد، درخهواهیم یافهت کهه      

ی از ا رهیه زنجی از ریه گ بههره خداوند متعال یگونه بها  
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های متناسب و هماهنهگ بها دو فضهای دوزخ و     واژه

ی اخروی را بها  ها پاداشو  ها عذا بهشت، بخشی از 

، ها واژهاین  هنرمندی تمام توصیف کرده است. وجود

تعداد بسیاری از آیات را به هم مرتبط کهرده و نقهش   

ی دوزخ و بهشهت داشهته   ها صحنهی در ترسیم ا عمده

ی خله  کهرده کهه آدمهی     ا زندهاست و ینان تصاویر 

گههویی خههود را در قعههر جهههنم و فراخنههای بهشههت   

و ایهن امهر جهز بها ییهنش دقیه  و        کنهد  یماحساس 

 د.نبو ریپذ امکانها  مناسب واژه

 

 1عناصر انسجام پيوندی .3 -2

صرف وجود عناصر انسجام دستوری و واژگهانی  

نیست؛ بلکه بایهد   نیآفر انسجامدر جمالت یک متن، 

بین آنها ارتبابی منطقی و منظم برقرار باشد تا آن متن 

شهدنی   یون کلیِ به هم پیوسهته بهرای خواننهده درک   

. ایهن ارتبهاط   (با تصرف 23، ص1991، ی)خطابباشد 

کهه   شود یماز خالل ابزارهای پیوندی متنوعی حاصل 

، 3، تقابلی2هالیدی و حسن آنها را به یهار نوع اضافی

4سببی
5و زمانی 

. در ارتبهاط اضهافی،   انهد  کهرده تقسیم  

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

. در دیه افزا یمه تفصیلیه، توضهیحی بهر جملهۀ پیشهین     

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

. در شود یمبرداشتی خالف جملۀ قبلی متوقع حاصل 

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

فاء و ادوات شرط انواعی از روابط معنهایی همچهون   

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

. ارتباط زمهانی  (23، ص1991، ی)خطاب شود یمبرقرار 

                                                   
1 Conjunction 
2 Additive 
3 Causal 
4 Adversative 
5 Temporal 

نیز که نوعی تهوالی زمهانی بهین دو جملهه اسهت، بها       

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

 ،2006ار، )رمضههان النجّهه شههود یمههحههین ایجههاد  فههی

 (.23ص

هرکدام از این ابزارها معانی خاصی داشته کهه در  

ا سهخن  تفصیل دربارۀ آنه ی نحوی و بال ی بهها کتا 

به میان آمده اسهت، موهل اینکهه واو بهر مطله  جمهع       

و فاء بر ترتیب و تعقیب و... . دقهت و   کند یمداللت 

دهنهدۀ آن اسهت    شده، نشان ی بررسیها سورهتأمل در 

که این ابزارها یون عوامل انسجامی بیشهتر در همهان   

و تنهها در برخهی    انهد  رفتهه  کهار معانی رایج خود بهه  

ها این عوامل، حاوی اسرار و نکهات و لطهایفی    نمونه

در افزایش  بسزاییزیبا بوده است که کشف آنها نقش 

ی قهرآن  شناخت ییبایزبردن به اعجاز  فهم مخابب و پی

 دارد.

سزایی  سهم به واواز بین ابزارهای پیوندی حرف 

ی مدّ نظر ایفا کرده است. ها سورهی به بخش انسجامدر 

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

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

را به هم پیوند داده است. باتوجه  هیپا همجملۀ مستقل 

ی از ا پهاره به اینکه آیات مدّ نظر در بیهان و نمایانهدن   

مقدمات قیامت و حوادث پهد از آن اسهت، اسهتفادۀ    

ین حوادث است؛ مکرر از آن کامال  متناسب با فضای ا

شهتا    هیه پا ههم وجهود واو عطهف در سهاختار    »زیرا 

)فتهوحی،  « سخن را زیاد و سبک را پویا کهرده اسهت  

( و هیجان حادثه را بیشتر به مخابهب  277، ص1392

سهبب   هیه پا ههم ی هها  سهاخت و با ایجاد  کند یممنتقل 

که هماهنهگ   شود یمیی و ریتم تند آیات افزا یقیموس

با وقوع سریع و  یرمنتظرۀ حوادث و ایجاد اضطرا  

آن در تمهام هسهتی رخ    دنبهال  بهه و آشوبی است کهه  
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ی ا عمهده ی، نقهش  درپ یپی ها عطف. از برفی دهد یم

در توصیف و تجسیم این حوادث و افزایش تأثیر بهر  

مخابب داشته است. درضمن سهرّ اسهتفاده از حهرف    

نکردن  است و استفاده که برای مطل  جمع واو عطف

و ثمّ که ترتیب زمانی حهوادث را   فاءاز حروفی مانند 

، از آن روست که بیهان ترتیهب حهوادث    دهد یمنشان 

مراد نبوده؛ بلکه هدف اصلی خبردادن از این حوادث 

 بوده است.

نازعههات اسههت کههه عامههل  46نمونهۀ دیگههر آیههۀ  

 یسووُهوا إاِلَّ عشِهی ۀ    یَلبَ ْیَومَ یَرسونسها لسهم  ْ: )کسأنَّهُمیوپیوندی 

ضُحَاهَا( عالوه بر افهادۀ معنهای شهک و ابههام کهه از      

معانی آن است، از کوتاهی عمر دنیا نسبت به آخهرت  

حکایت دارد. با این توضیی که آنان بها دیهدن قیامهت    

کهه آیها یهک     پرسند یمو  شوند یمدیار شک و ابهام 

ین و فاصلۀ به »یا یک نصف روز  اند بودهشب در دنیا 

کهه   کننهد  یمه مردن و قیامت را مدت زمانی احسهاس  

ی گذشتۀ عمرشان نسبت یک ها شبنسبتش با روز و 

، 20، جتها  یبه )بباببهایی،  « روز و یا یک ظهر را دارد

در همهان آ هاز   »(. علت این امر آن است کهه  320ص

شدن یشم بهه آن یکسهره دیهد     بلوع قیامت و گشوده

و حدود گذشته و نسبی زمهان   شود یمانسان دگرگون 

و سراسر زمانی که در آن بوده  رود یمو مکان از میان 

است، بیش از ساعتی از شهامگاه و صهبحگاه بهه نظهر     

قسهههمت اوّل،  40، ج1345)بالقهههانی، « دیهههآ ینمههه

 (.119ص

 

و دستتاوردهای پيوستتگی مانتایی در     ها ییبایز .3

 ی منتخب جزء سیها سوره

و  کهریم  قرآن شناسی زیبایی عوامل از گرید یکی

بلکه یکی از رازهای اعجاز آن که سبب تأثیرگهذاری،  

 یی آنمعنها  یوسهتگ یپ عنصرزیبایی و جذابیتش شده، 

 یواحهدها  نیبه  یمنطقه  ارتبهاط  بهه پیوسهتگی   .است

و از راه همهاهنگی معنهایی اجهزا و     گردد یبرم شهیاند

و اهمیت آن در این است که هم  شود یمعناصر درک 

و ههم   کنهد  یمه ی از معنای مهتن ایجهاد   تر  یمعدرک 

. شهود  یمسبب افزایش جذابیت و انگیزۀ خوانش متن 

ر بهت   هدف یبنسبت به یک متن گسسته و  کد چیه

، شهود  یمزده نیز  ؛ بلکه بالعکد از آن دلکند ینمپیدا 

پهد مههتن قههرآن بههدون شهک بایههد از بههاالترین حههدّ   

پیوستگی برخوردار باشد که بتواند مخاببان زیادی را 

به خهود جهذ  کنهد؛ مخاببهانی کهه بها خوانهدن آن        

 احساس خستگی و ماللت نکنند. گاه چیه

 ضرورت مانند متن، در یوستگیپ وجود ضرورت

هها   رگ در وسهته یپ یون که است بدن در خون وجود

محهض   بهه  یول ست؛ین ملموس وجودش دارد، انیجر

 برجسههته آن نبههود یرسههان خههون در یمشههکل شیدایه پ

شهکل   بهه  یعنه ی اسهت؛  ونهینگا زین یوستگیپ. شود یم

 دیشا یول دارد؛ انیجر متن یها انیشر در نامحسوس

 ظهاهر  بهه  یعنصهر  کهه ی نباشهد  زمان مانند آن حضور

 یموقع نیین در. کند مختل را یوستگیپ نیا ناهمگون

 عنصههر ریتفسهه بهها تهها اسههت ازیههن نهههیزم شیپهه دانههش

 شدنی درک خواننده یبرا را متن یوستگیپ ناهماهنگ،

 آن» معتقدنهد  مهتن شناسهان   زبان که روست نیا از ؛کند

 ریه   از معنهادار  و مرتبط متن کیتفک سبب که یعامل

 عناصهر  ایه  و کلمهات  نیبه  ۀرابطه  صهرفا   ،شود یم آن

 کهه  جملهه  از فراتهر  ی استعامل بلکه ست؛ین یوندیپ

 دهیههنام( یوسههتگیپ) مطالههب ارتبههاط ایهه یهمبسههتگ

 .(137ص ،1378 ،یتاک)« شود یم

 قهرآن  یوستگیپ فهم با ارتباط در نهیزم شیپ دانش

 مسهائل  فرهنهگ،  ،یعربه  زبهان  به نسبت لیک دانش با
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 یعه یبب یهها  دهیپد و یاجتماع یقراردادها ،یاجتماع

 یۀاولّ نامخابب زیرا ؛شود یم حاصل قرآن نزول معاصر

 رسوم و آدا  و فرهنگ که بودند یجاهل اعرا  قرآن

 بها  متناسهب  یهها  موهل  و ها هیکنا و ها هواژ و عادات و

 ات،یه آ از یاریبسه   یه دق فههم  یبرا و داشتند را خود

 نیهمه  به است؛ ریناپذ اجتنا  یضرورت نهاآ با ییآشنا

 بهر  عهالوه  قهرآن،  اتیآ ریتفس یبرا مفسران زین سبب

 ابالعات باید ،یرادبی  و یادب مختلف علوم بر تسلط

 کسهب  العهر   هیرجز روز آن یتیموقع بافت از یجامع

 یابالعهات  ۀنه یزم شیپ نیین با از،ین هنگام تا کردند یم

 فهم زیرا» ؛کنند استخراج را هیآ یاصل هدف و  رض

 رسهوم  و عهادات  برخهی  متعهرض  ینحهو  به که یاتیآ

 ینفه  ایه  اصالح و حک درصدد و شده زمان آن عر 

 بها  مفسران که کند یم اقتضا ،است برآمده آن تیتوب ای

 آشهنا  اسهالم  از شیپه  عهر   رسوم و عادات و  یتار

 تهها بشناسههند را آن اتیههجزئ و اتیخصوصهه و باشههند

 یخهوب  بهه  را است شده تیتوب ای مردود قرآن در آنچه

 برداشت صورت نیا ری  در. کنند فیتعر و مشخ 

 ،دشهتی  منههاج ) «بهود  خواهد ناق  قرآن اتیآ از نهاآ

 .(تصرف با 52ص ،1393

ی مهدّ نظهر   ها سورهکه  فرض شیپدر اینجا با این 

از پیوستگی معنایی الزم برخوردارند و بها عنایهت بهه    

پیوستگی یک پدیدۀ ذهنی است نه یهک  »این نکته که 

« ویژگههی خههاص بههرای مههتن گفتههاری یهها نوشههتاری  

جبهههری و ، بهههه نقهههل از  41، ص1386)تبریهههزی، 

(، بههه آیههات خاصّههی بههرای 60، ص1389محمههدزاده، 

شهود   دادن پیوستگی موجود در آنها استشهاد مهی  نشان

ی انسهجام آیهات   شناسه  ییبها یزآنگونه که در بحث  –

ی تمهامی  ها انیشر؛ زیرا پیوستگی در -بود ریپذ امکان

آیات جریان دارد و هر فرد بایهد خهود ایهن آیهات را     

هم زیبهایی حاصهل از آن را    بخواند تا هم پیوستگی و

درک کند؛ اما با عنایهت بهه کهالم پیشهین کهه گهاهی       

 لیههدل بهههی مههتن، ههها جملهههاوقههات درک پیوسههتگی 

شههود و  نبهودن از شهرایط صهدور آن مختهل مهی      آگهاه 

، بهه  نهد یآ یمه  نظربه  ارتباط یبی آن گسسته و ها جمله

 شهود  یمی مدّ نظر استشهاد ها سورهدو دسته آیات از 

عنصری ناهمگون در آن سبب شهده اسهت   که وجود 

کندی و تنهها پهد از مراجعهه بهه      تا درک پیوستگی به

 دانش پیشین حاصل شود:

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

إِلسهی الس همَاءِ کسیهفَ    وَ .یَنطُرُونس إِلسی اإلِبِلِ کسیفَ خُلِقسهت 

إلسهی ایسرضِ کسیهفَ   وَ. ْإِلسی الجِبَالِ کسیفَ نُصِبَتوَ. ْرُفِعَت

(. ایههن آیههات یهارگانههه ینانچههه مالحظههه  سُههطِحَت

بها ههم    واو، ازنظر روساختی با عنصر پیوندی شود یم

بها   17؛ ولی با این وجود بین آیهۀ  اند کردهارتباط پیدا 

پیوسهتگی وجهود نهدارد و ایهن      ظهاهر  بهدیگر آیات، 

در کنهار کلمهاتی همچهون     شترواژۀ ناهمگون  دلیل به

است کهه بها یکهدیگر تناسهب      زمینو  ها کوه ،آسمان

دارند. بادقت در مخاببان اولیۀ این آیات کهه اعهرا    

صههحراگرد بودنههد و پیوسههته در ابههراف خههود شههتر، 

، راز پیوستگی ایهن  دندید یمو زمین را  ها کوهآسمان، 

ترتیههبِ  ؛ زیهرا ایهن آیهات بهه    شهود  یمه آیهات آشهکار   

)رک: مشاهدات آنهان بهه رشهتۀ نظهم درآمهده اسهت       

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

بهرای   ؛ بنهابراین شهود  یمه شتر، پیوستگی آیات نمایان 

جایگهاه واژه در   کهردن  بهر روشهن   عهالوه کشف معنا 

ای از  واژه را در حههوزه بایههدفرهنههگ لغههت و قههرآن، 

های دیگر و در ترکیب میان کلمات جستجو کرد  واژه

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

کهه ارتبهاط    شهود  ه مهی هایی از مفاهیم نشان داد میدان
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هریک با موضهوعات دیگهر روشهن و ژرفهای کهالم      

 به بعد(. 43، ص1385شود )رک: ایازی،  مینمایان 

ز این آیات، آیات ابتدایی سورۀ تکویر دستۀ دوم ا

وَإِذسا  .ْوَإِذسا الن جُومُ انکسهدَرَت . إِذسا الشَّمدُ کُوبرَتاست: )

وَإِذسا الوُحُههوشُ . ْوَإسذسا العِشسههارُ عُطِّلسههت .ْالجِبَههالُ سُههیبرست

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

بهین آیهات    واوعنصر  که یوجوددارد. در اینجا نیز با 

انسجام برقرارکرده است؛ ولی ارتبهاط معنهایی برخهی    

)رهاشهدن شهتران بهاردار ده ماههه( در کنهار       ها دهیپد

اتفاقههات دهشههتناکی یههون درهههم شههدن خورشههید،   

و ... پوشهیده   هها  کهوه شدن ستارگان، به راه افتادن  تیره

است که همگی از برهم خوردن نظهم ببیعهی جههان    

برای مردم جزیره »لی با این تفسیر که حکایت دارد؛ و

سهرمایه   نیتهر  ارزشوسیلۀ زندگی و با  نیتر مهمشتر 

محهض اینکهه آبسهتنی مهاده شهتر بهه ده مهاه         بود و به

مند بهود،   ، بیش از همه، صاحبش به آن عالقهدیرس یم

باتوجه به عالقه و دلبستگی عر  به این یگانه وسیلۀ 

ی است از آنچهه  ا ونهنمزندگی، این عنوان در آیه بیان 

مند است و نموداری اسهت از   بیشتر آدمی به آن عالقه

اندیشهیدن و از   خهود ی و به سروسامان یباضطرا  و 

کهه از بها    بریهدن در آن هنگهام، ینهان    هها  عالقهه همۀ 

« ماند یمو معطّل  شود یمبسته رها  امور دل نیتر ارزش

(. بها ایهن   172قسمت اوّل، ص 40، ج1345)بالقانی، 

در کنار یکدیگر  ها دهیپدضیحات راز قرارگرفتن این تو

؛ زیرا همگی در شود یمو پیوستگی معناییشان روشن 

ی و هرج و مرج با یکدیگر اشهتراک  نظم یبدادن  نشان

بردن به وجود ینین وجه شهباهتی بهین    دارند و با پی

 شدنی است. آنها پیوستگی آیات درک

پیوستگی با حضور نامحسوس خود در ههر مهتن   

شهده( سهبب    ی بحثها سورهمعنادار ادبی )و ازجمله 

. ایهن زیبهایی   شهود  یمزیبایی و کشش مخابب به آن 

همانند زیبایی عناصر انسهجامی در سهطی روسهاخت    

؛ ولی نبهود آن از درجهۀ اعتبهار    شود ینممتن احساس 

ی و آن را درحههدّ متنهه  کاهههد یمههمههتن و ادبیّههت آن  

شود که زیباییِ عنصهر   . گفته میدهد یمتنزّل  ارزش یب

شههدنی و  پیوسههتگی بههرخالف زیبههایی انسههجام درک 

 ناشدنی است. توصیف

 

 گيری نتيجه

و اسهرار و   هها  ییبها یزی از ا پهاره در این پژوهش 

ی قهرآن کههریم برمبنهای نظریهۀ انسههجام و    هها  لطافهت 

( تبیین شد. باتوجهه  1976پیوستگی هالیدی و حسن )

به اینکه بخش زیهادی از آیهات قهرآن دربهارۀ مسهئلۀ      

قیامت و ضرورت معاد نازل شده است، هشت سهورۀ  

زلزلهۀ و  یۀ، نازعات، تکویر، انفطار، مطفّفین،  اشه نبأ، 

سههئلۀ کههه اساسهها  بههه ایههن م  ام یسههاز جههزء  قارعههۀ

، برای تحقی  انتخا  شدند. در بخهش اول  اند پرداخته

مقالههه کههه بههه تحلیههل زیباشههناختی عنصههر انسههجام   

ی مدّ نظر انتخها   ها سورهاختصاص داشت، آیاتی از 

ی ملمهوس در آنهها   نحهو  بهه شد که عناصر انسهجامی  

دهندۀ  رفته بود. نتیجۀ حاصل از این بخش، نشان کار به

ینی و حهذف و تکهرار   آن است که عنصر ارجهاع پسه  

نشدن واقعهۀ قیامهت    دادن و درک لفظی با بزرگ جلوه

ی بهه تصهاویر   بخشه  حرکهت تکرار ساختار ترکیبی بها  

قیامت و ایجاد فضای ترس و وحشت، تضاد و تقابهل  

و تناسب با ترسهیم فضهاهای هماهنهگ بها بهشهت و      

ی در تبیین مفاهیم مرتبط با قیامت ا عمدهدوزخ، نقش 

شناسهانۀ   خش دوم مقالهه، نقهش زیبهایی   . در باند داشته

ی منتخب، تبیهین  ها سورهعنصر پیوستگی در آیاتی از 

و لزوم آن برای یک متن معنادار ادبی همچهون قهرآن   
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در کنار انسجام اثبات شد و این نتیجه به دسهت آمهد   

که عنصهر پیوسهتگی بها حضهور در زیرسهاخت مهتن       

عالوه بر ایجاد زیبایی سبب کشش و جذ  مخاببان 

؛ زیرا متن فاقهد ایهن عنصهر هرینهد در     شود یمقرآن 

گونهه   ظاهر از عناصر انسجامی برخوردار باشهد، ههیچ  

قدرتی بر جذ  مخابب ندارد؛ بنابراین این دو عنصر 

در کنار یکهدیگر و بها ههم معنهاداری و زیبهایی مهتن       

. با این تفاوت که عنصر انسهجام  زنند یمقرآنی را رقم 

تن، نقهش بهارزی در کشهف    حضور در برونۀ م دلیل به

؛ ولهی عنصهر   کنهد  یمه ی نهفته در قرآن ایفها  ها ییبایز

حضههورش در درونههۀ مههتن و    دلیههل بهههپیوسههتگی 

ی در ایفای ا برجستهشدن زمان ادراک آن نقش  بوالنی

 این  رض ندارد.
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