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ارتباط و انسجام ميان اجزاي مختلف سورههاي قرآن موضوعي است كه از قرنها پيش در سخن
قرآنپژوهان غربي و شرقشناسان جايگاه خاصي يافته و برخي همانند نولدكه ،بلاشر ،كارلايل ،گلدزيهر

را بشري و سليقهاي قلمداد كنند .اين پژوهش بر آن است با نگاهي فراجملهاي و متنبنياد با اتكا به

نسخه تكامليافته از نظريه نظاممندِ نقشگراي دستوري هاليدي و نيز مفهوم هماهنگي انسجامي كه رقيه
حسن مطرح نمود ،عوامل انسجام و هماهنگي انسجامي را در تمام آيات سوره »ليل« ،به صورت

گزينشي و استقرايي به بوته نقد و ارزيابي توصيفي -تحليلي و آماري گذاشته است تا ضمن ارائة

پاسخي عملي و كاربردي به اتّهامات نارواي مستشرقان و قرآنپژوهان غربي در موضوع انسجام قرآن

نشان دهد كه سوره ليل از قرآن كريم كاملاً منسجم و داراي هماهنگي انسجامي است و ادعاي مدعيان
غربي و شرقشناسان در مورد بينظمي و عدم تناسب و همبستگي آيات قرآن و اسلوب آن ،بهويژه در
خصوص سوره ليل در اين مطالعه موردي ،بياساس و فاقد وجاهت منطقي و علمي است .دستاورد
پژوهش كه به شيوة توصيفي -تحليلي نگاشته شده ،نشان داد كه .١ :متن سوره ليل باتوجه به

شاخصهاي هاليدي و حسن درصد بالايي از انسجام متني نزديك به  %٩٦را داراست .٢ .عامل
انسجامي جزء و كلّ در متن سوره بيشترين كاربرد را دارد .٣ .بهجز عامل نامگذاري ،تمامي عوامل
واژگاني و دستوري در متن سوره حضور فعال دارند.

واژگان كليدي :قرآن كريم ،تحليل گفتمان ،عوامل انسجام ،سوره ليل ،زبانشناسي نقشگرا ،هاليدي و

حسن.
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تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

و ،...با طرح ادعاهايي بيدليل و بر خلاف روايات تاريخي تلاش كردهاند موضوع انسجام در قرآن كريم

مقدمه
ارتباط و انسجام ميان اجزاي مختلف سورههاي قرآن موضوعي است كه از قرنها پيش
ميان پژوهشگران ،اعم از مسلمان و غيرمسلمان محل نزاع بوده است )ر.ك :زماني و

قانعي ،١٣٩١ ،ص .(١٢اين موضوع در سخن برخي شرقشناسان و قرآنپژوهان مسيحي
٢١٦

و يهودي نيز جايگاه خاصي داشته و آنها با توجه به جبههگيري اعتقادي كه نسبت به

قرآن داشتهاند ،با ديدي عيبجويانه ،به بررسي آن پرداختهاند )ر.ك :آربري ،١٩٥٥ ،ج،٢

ص .(١٥-١١اين گروه با ديدي منتقدانه و منفي قرآن را نقد كرده و درحقيقت نوعي

جنگ اعلاننشدهاي را عليه حقانيت آن آغاز نمودهاند .همانان همواره با نگرشهاي
بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧محمدحسن امرائي

تشكيكي و ترديدآميز خواســتهاند اصل جمع و تدوين قرآن و نظم و تناسب آن را
امري بشري و سليقهاي قلمداد كنند.

در ميان اخبار منقول از سوي مسلمانان ،اخبار ضعيف ،مجعول و متناقضي نيز

وجود دارد )ر.ك :بلاشر ،١٣٧٨ ،ص (٣٠٢مبني بر اينكه »نظارت پيامبر اكرم بر موضوع
ترتيب آيات و سور قرآن كريم ضعيف بوده و يا اساس ًا وجود نداشته است«
)خوشمنش ،١٣٨٩ ،ص .(٤٠-٣٩اين اخبار تبديل به معركهاي جديد در مطالعات قرآني

غربيان در دهههاي اخير شده است و آنان به مناسبتهاي مختلف مسئلة عدم انسجام و
بينظمي در قرآن كريم را مطرح كردهاند .در همين راستا به بيان برخي شبهات

مستشرقان در موضوع تناسب آيات در منابع جديد و قديم آنها اشاره ميشود.

قرآنپژوه غربي توماس كارلايل بر پايه ترجمه جورج سيل از قرآن و با تأثيرپذيري

از آن ،صريح ًا چنين اظهار نظر كرده است:

من تاكنون كتابي چنين دشوار و پرزحمت در زندگيام نديدهام .انسان در حال
خواندن آن هر قدر هم كه دقيق باشد ،مطالب را با يكديگر اشتباه ميكند.

بهطور خلاصه كتابي است ملالآور ،درهم برهم و گيجكننده ،ناتمام ،بينظم و
بيقيد و خام و ناهنجار .اما هيچ چيز جز حس وظيفهشناسي نميتواند يك

اروپايي را به تفكر در قرآن جلب كند )زماني و قانعي ،١٣٩١ ،ص.(٦٢

آرتور جان آربري ،قرآنپژوه معروف انگليسي كه ترجمهاي كلاسيك از قرآن به

دست داده است ،در بخشي از مقدمه خود بر ترجمه قرآن ،تحليلي از ناپيوستگيهاي
قرآن دارد )ر.ك :آربري ،١٣٨٣ ،ص١ـ .(٥٥آربري در اين ارزيابي بر اين اعتقاد است كه

قرآن از هر انسجامي كه مربوط به ترتيب نزول باشد و نيز از انسجام منطقي ،بسي به

دور است .خواننده قرآن بهويژه اگر ناچار باشد كه به يك ترجمه اكتفا كند ،هرچند كه
آن ترجمه از نظر زبانشناختي دقيق باشد ،بيشك از نسج جسته جسته و ناپيوسته
بسياري از سورههاي قرآن حيران و هراسان خواهد شد )همان ،ص /٣٢خرمشاهي،١٣٧٤ ،

٢١٧

ص .(٤٨خاورشناس انگليسي ،مونتگومري وات با اندكي ملاحظه خاطرنشان ميسازد:

تكهاي طولاني نشاني از وحدت كلام يافت ...تركيببندي قرآن »بينظم« است

و هيچگونه »سامان مشخّصي« ندارد )وات ،١٩٧٤ ،ص /٧٤-٧٣حري،١٣٩٠ ،
ص.(٥٣

جان ونزوبرو ،خاورشناس آمريكايي نيز »قرآن را فاقد هرگونه نظم و ترتيب منطقي

ميداند و سبب نزول تدريجي قرآن را مواردي همچون بيسوادي پيامبر اكرم و نياز

او به زماني براي "سوادآموزي" ذكر ميكند« )ونزوبرو ،١٩٧٧ ،ص.(٥٠-٤٤

رژي بلاشر ،شرقشناس و عربيدان فرانسوي نيز كه يكي از مترجمان قرآن به زبان

فرانسوي است ،در اين باب قلم زده ،از روش درهم و ناپيوستة قرآن و تكرارهاي
خستهكنندة آن براي خوانندة اروپايي ترجمههاي قرآن سخن ميگويد )ر.ك :بلاشر،

 ،١٣٧٨ص.(٣٠١

بارتلمي سنت هيلر ،مستشرق فرانسوي كه در سال  ١٨٦٥ترجمهاي از قرآن را

منتشر كرد و كتاب محمد و قرآن را به رشته تحرير در آورد ،طي بحثي ميگويد كه

محمد به چند دليل نتوانست قرآن را درست نظم و ترتيب بدهد و از همين روست

كه خود او به اشاره به دو جدولي در خصوص ترتيب سور ميپردازد كه توســط دو
مستشــرق ديگر طراحي و در نيمة قرن نوزدهم ميلادي منتشــر شــدهاند .اين دو تن

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

يكي از ويژگيهاي سبك قرآني گسستهبودن آن است .بهندرت ميتوان در

عبارتاند از گوســتاو ويل در كتاب خود ِمحمد پيامبر و ديگري ويليام موير در
كتاب حيات محمد )خوشمنش ٤٠-٣٩ ،١٣٨٩ ،به نقل از :بارتلمي ،١٨٦٥ ،ص.(١٨٨

تئودور نولدكه ،مستشرق آلماني در مقاله خود كه در دايرة المعارف بريتانيكا

انتشار يافته است ،ذيل ماده »قرآن« مينويسد» :با اينكه اين كتاب از جنبه زيبايي و
٢١٨

هنري در مقام اول است ،اما ربط ضروري ،چه در تعبير يا در تسلسل حوادث ،بيشتر
مواقع در آن مفقود است« )نولدكه ،ماده قرآن در .(Ency, Brit. Edition, 11همو در

ادامه ساختار قرآن كريم را بدين اعتبار كه ساختار قصصي و فاقد تسلسل در طريقه
اخبار و سير است ،مورد انتقاد قرار داده ،ميگويد:
بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧محمدحسن امرائي

قصص قرآن از هم گسسته است ،تا آنجا كه فهم آنها بر كسي كه اين قصهها

را از منابع ديگر اخذ نكرده باشد ،دشوار مينمايد ...نولدكه به كثرت انتقال

قرآن در خطابهايش از صيغهاي به صيغه ديگر و از حالتي به حالت ديگر-
مثلاً از غيبت به خطاب و از ظاهر به مضمون -اشاره كرده و اين امر را براي
خردهگرفتن از قرآن مغتنم شمرده است )علي الصغير ،١٤٢٠ ،ص/٢٥-٢٤

بيآزار شيرازي ،١٣٧٧ ،ص.(٣٧٨

گوستاولوبون ،خاورپژوه بلندپايه فرانسوي نيز در كتاب تمدن اسلام و عرب
مينويسد:
قرآن كه كتاب آسماني مسلمانان است ،منحصر به دستورات مذهبي تنها نيست،
بلكه دستورات سياسي و اجتماعي مسلمانان نيز در آن درج است .اگرچه قرآن

از جانب خدا نازل شده ،ليكن ارتباط بين اجزاي آن با هم خيلي كم است
)گوستاولوبون ،١٣٤٧ ،صص ١١٧و .(١٢٨

علاوه بر اين نظريات ديگري هم هستند كه در تبيين اين مطلب به توضيحاتي روي
آوردهاند كه در آنها سخني از ويژگيهاي متني يا ساختاري قرآن به ميان نميآيد .با اين

حال ،مجال بحث آنها در اين پژوهش محدود و زمان اندك وجود ندارد )ر.ك :بارتلمي

و هيلاري.(١٨٠-١٧٩ ،١٨٦٥ ،

اگرچه موضوع انسجام يا به تعبيري نظم كلام از قرنها قبل در ميان دانشمندان

مسلمانان مطرح بوده و آنان قائل به وجود نظم و انسجام در قرآن كريم بوده و نظريات
ارزندهاي هم در اين راستا ابراز داشتهاند كه مهمترين و نخستين آنها »نظرية نظم« از

عبدالقاهر جرجاني است )ر.ك :ذوقي ،١٣٩٢ ،ص(٦؛ امّا مفسّران و قرآنپژوهان معاصر در

پاسخ به شبهات و اشكالتراشيهاي خاورشناسان مبني بر گسستگي و عدم انسجام متن

قرآن )ر.ك :گلدزيهر ،١٣٨٣ ،ص ،(٣٠بيش از پيش به اين موضوع پرداختهاند؛ بنابراين

نظرية انسجام و وحدت سورههاي قرآن در آثار صاحبنظران و مفسّراني همچون

اصلاحي ) ،(١٩٨٠سيّد قطب ) ،(١٩٦٦ح ّوي ) ،(١٩٩١فراهي ) ،(١٩٣٠طباطبائي

٢١٩

) (١٤١٢و برخي ديگر از قرآنپژوهان معاصر قابل ملاحظه است .ايشان در تفاسير خود

كل هماهنگ و متناسباند ،مسلّم انگاشتهاند .رويكرد عموم اين مفسران تحليلي-
تركيبي است؛ يعني ابتدا سوره را به چندين بخش تقسيم ميكنند ،آنگاه تلاش ميكنند
مناسبت ميان بخشها را بيابند؛ البته رويكرد برخي انداموارتر ،كليتيافتهتر و منسجمتر

از رويكرد ديگران است )ر.ك :مكوند و شاكر .(١٣٩٤ ،در اين ميان نخستين كسى كه بر

نظريه انسجام و وحدت سورههاى قرآن تأكيد كرد ،تهانوى ) (١٩٤٣بود كه در تفسير

ارزشمند خود ،چگونگي ارتباط يك آيه با آيات قبل و بعد خود را توضيح داده است.

نظير همين ديدگاه در آثارى چون تفسير المنار از محمد عبده ) (١٤٢٠و رشيدرضا

) ،(١٩٩٠فى ظلال القرآن از سيد قطب ) (١٩٦٦و الميزان فى تفسير القرآن از
طباطبايى (١٤١٢) قابل ملاحظه است .كسانى چون شلتوت ) (٢٠٠٤و مودودى

) (١٩٨٩نيز در تفاسير خود انسجام سورههاي قرآن را بديهى و مسلم انگاشتهاند .شايد
پيگيرانهترين تلاش در اين راستا ،متعلّق به دو مفسّر شبه قاره هند ،فراحى ) (١٩٣٠و

شاگردش اصلاحى ) (١٩٨٠است .آنان ديدگاه تفسيرى جامعنگرترى را نسبت به

ديگران عرضه كردهاند .در ساليان اخير نيز پژوهشگراني با همين رهيافت به اثبات

انسجام در بافتار قرآن پرداختهاند كه مىتوان به حوّى ،بازرگان ) (١٣٧٥و بستانى

) (١٤٢٢اشاره نمود )ر.ك :آقايي ،١٣٨٦ ،ص.(٨٠

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

اين موضوع را كه سورههاي قرآن ساختاري منسجم و منظم دارند و هر كدام دقيق ًا يك

بسياري از پژوهشهايي كه تا كنون به موضوع انسجام در قرآن پرداختهاند،
رويكردي موضوعي داشته و به دنبال اتّساق معنايي و وحدت مضموني در سورهها

نيستند و اين مطلب لزوماً مساوي انسجام ساختاري نخواهد بود و معيارهاي ارائهشده
توسط اين پژوهشگران غالب ًا جنبه انتزاعي ،نظري و ذهني دارند .با اين حال پژوهش

حاضر به دنبال ارائة الگوي عملي و معين براي اندازهگيري و تعيين ميزان انسجام در
٢٢٠

متن سوره »ليل« از قرآن كريم است؛ لذا پژوهش حاضر اساس ًا پاسخي عملي و كاربردي

به اتّهامات نارواي مستشرقان و قرآنپژوهان غربي در موضوع انسجام قرآن كريم است.

اين پژوهش با تكيه بر آراي هاليدي و حسن در خصوص انسجام متن ) (١٩٨٥با

بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧محمدحسن امرائي

يافتن عوامل انسجامي موجود در متن قرآن كريم در سوره منتخب ليل ميپردازد و بر
آن است تا به اين سؤالات پاسخ دهد:

 .١با توجه به نظريات غالب قرآنپژوهان غربي و شرقشناسان كه وجود انسجام در
آيات و سورههاي قرآن كريم را انكار كردهاند )ر.ك :بل ـ وات ،١٣٨٢ ،ص ،(١١٩-١١٥آيا
سوره ليل به عنوان يكي از سورههاي قرآن كريم ،داراي انسجام و هماهنگي انسجامي

است؟

 .٢عوامل انسجام متن در سوره ليل كداماند؟

 .٣انسجام متني سوره ليل با رويكرد به الگوي انسجام هاليدي و حسن ) (١٩٨٥به

چه ميزان است؟

فرضيات تحقيق بدين صورت است:
 .١مطالعة موردي سوره ليل از آيات قرآن نشان ميدهد كه ادعاهاي مدعيان غربي

در باب عدم انسجام قرآن كاملاً بياساس است؛ تا جايي كه سوره ليل بر اساس نظرية

انسجام هاليدي و حسن ) (١٩٨٥داراي انسجام و نظمي بسيار بالا و نزديك به %٩٦
درصد است.

 .٢تقريباً تمامي عوامل انسجام و هماهنگي انسجامي ،اعم از عناصر واژگاني ،مانند

ارجاع ،جايگزيني و حذف و نيز عوامل دستوري ،از قبيل تكرار ،هممعنايي ،تضاد

معنايي ،جزء و كل ،برابري ،نامگذاري و تشابه ،با تفاوتها و شباهتهايي در متن
ي »نامگذاري« در متن سوره يافت نشده
سوره ليل حضور دارند و تنها عامل انسجام ِ

است.

شايان توجه است ،در اين پژوهش ،روش تحليل دادهها توصيفي  -تحليلي است؛

به عبارت ديگر براي تجزيه و تحليل آيات سوره منتخب ليل ،از روش تحليل محتوا

استفاده ميشود كه در آن ،محتواي آشكار پيامها بهطوركمّي و نظامدار توصيف
ميشوند .جامعه آماري اين تحقيق نيز تمامي آيات سوره مباركه »ليل« از قرآن كريم

٢٢١

است.

پژوهشهاي نگارشيافته در ايران ،تنها مقالههاي از بيوك ) ،(١٣٧٩آقاگلزاده )(١٣٨٥
و سارلي و ايشاني ) (١٣٩٠بر اساس الگوي تكامليافتة هاليدي و حسن ) (١٩٨٥انتشار

يافته است؛ البته سارلي و ايشاني تنها به اثبات كاربست اين الگو با متون ادبي )قصّه

نردبان( پرداخته و ثابت نمودهاند كه ميتوان اين الگو را در هر متني -اع ّم از ادبي و
غير ادبي -بهكار گرفت .بيوك ) (١٣٧٩نيز در مقالهاي به كاربست اين نظريه با متون نثر

فارسي در مقالهاي با عنوان »ماهيت تعامل زنجيرهاي واژهها در داستان كوتاهي از

همينگوي« پرداخته است .اين پژوهش فقط بر اساس مقالة حسن ) (١٩٨٤نگارش يافته

است .آقاگلزاده ) (١٣٨٥نيز در مقالهاي با عنوان »كاربرد آموزههاي زبانشناسي
نقشگرا در تجزيه و تحليل متون ادبي« مفاهيم نظري زبانشناسي نقشگرا را معرفي

نموده و سپس كاربست آنها را در يكي از غزليات حافظ ،با تكيه بركارآمدي

زبانشناسي نقشگرا در تحليل متون ادبي نشان داده است؛ امّا تأكيد ايشان بر معرفي
زبانشناسي نقشگرا بوده و اصل ًا انسجام يا عوامل انسجامي را مطرح نكرده است.
ايشاني ) (١٣٩٣در مقالهاي جداگانه به تحليل مقايسهاي عوامل انسجام در دو غزل از
حافظ و سعدي بر اساس الگوي انسجام ) (١٩٨٥و تأثير اين عوامل بر بيشتربودن

انسجام در غزل سعدي نسبت به حافظ اقدام نموده است.

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

در زمينة انسجام بهطوركلي پژوهشهاي فراواني صورت پذيرفته كه از ميان

در حوزة انسجام در متن اصلي سورههاي قرآن كه موضوع بحث ماست نيز
پژوهشهاي فراواني صورت پذيرفته است؛ ولي غالب آنها جنبة نظري و انتزاعي داشته

و كمتر به صورت كاربردي به بررسي انسجام در متن سورههاي قرآن پرداختهاند .از
طرفي غالب مقالات صورتيافته در باب انسجام در قرآن بر اساس نظرية اول هاليدي و

حسن ) (١٩٧٦نگارش يافته و به هماهنگي انسجامي و ماه ّيت تعامل زنجيرهاي واژهها

٢٢٢

توجه چنداني نشده است .برخي از اين پژوهشها عبارتاند از .١ :فصيحي هرندي

)(١٣٨٠؛  .٢رجبي )(١٣٩٤؛  .٣آذرنژاد ). ...(١٣٨٥

از طرف ديگر در راستاي انسجام در سورههاي قرآن كريم نيز بر اساس الگوي
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هاليدي و حسن ) ،(١٩٨٥تا آنجا كه بررسي شد ،تا كنون پژوهشي انجام نشده است؛

بهجز مقالاتي از ايشاني و قزويني ) (١٣٩٢و ) (١٣٩٤كه در آن به بررسي عوامل انسجام

در ترجمة فارسي صفّارزاده از سورههاي )صفّ ،بيّنه و أعلي( پرداختهاند كه نگارنده،

خدمت علمي ايشان به ساحت مقدس قرآن كريم را ارج نهاده و از برخي نظرات

ارزشمند و كارشناسانة ايشان در ارتقاي كمي و كيفي مقاله خود بهره گرفته است .قابل
ذكر است تا آنجا كه نگارنده اين پژوهش مطلع است ،تا كنون پژوهشي از منظر انسجام

در متن سوره مباركه ليل صورت نگرفته است؛ البته با عنايت به نگرشهاي برخي

ناقدان و قرآنپژوهان غربي از قبيل نولدكه ،بلاشر ،آربري و ،...در باب عدم انسجام و

نظم در قرآن كريم كه بعض ًا هم در برخي مجلات به نقد كشيده شده است ،به نظر
ميرسد كه ارزيابي و تحليل اين سوره نيز از منظر تعيين درصد انسجام متني و سنجش

ميزان تعامل واژهها به صورت عملي و نظاممند براي رفع اتهامات قرآنپژوهان غربي و
شرقشناسان در باب عدم انسجام متن سورههاي قرآن مفيد و لازم باشد.

الف( گفتمان و تجزيه و تحليل كلام
ساختار نظري اين تحقيق در حوزة گفتمان و زبانشناسي متن و بر اساس آراي هاليدي
و حسن ) (١٩٨٥در خصوص انسجام متن ميباشد كه در اين قسمت معرفي ميگردند.

نقشگرايان بر اين باورند كه زبان ابزار و وسيلة ارتباط ميان انسانهاست و مطالعه و

توصيف آن ،بايد صور اشكال زباني را دربارة ايفاي اين نقش ارتباطي بررسي نمايد.
شاخهاي از زبانشناسي كه در اين رابطه ظهور كرده ،به سخنكاوي يا تحليل گفتمان

معروف است .آنچه در تحليل گفتمان اهميت دارد ،بررسي كاربرد زبان -چه در صورت
گفتاري و چه در صورت نوشتاري -است .در اين بررسيها واحد زبان فراتر از كلمه و

جمله ،يعني متن و كلام است .از جمله آثار مطرح در اين زمينه ميتوان به )(2008

 jhonstoneو ) Richard (2002و ) Thompson (1996و ...اشاره كرد؛ اما هاليدي
در چارچوب نظريات نقشگرا از پيشتازان اين نحله محسوب ميگردد؛ لذا اساس و

٢٢٣

قوام اين پژوهش بر پاية بنيانهاي نظري اوست.

ميتواند گفتاري و نوشتاري باشد .همو اظهار ميدارد كه مشخصة اوليهاي كه تعيين
ميكند يك سري از جملات تشكيل متن ميدهند يا نه ،بستگي به روابط انسجاميدارد
كه در ميان جملات وجود دارد .اين روابط انسجامي باعث خلق بافتار ميشوند .بافتار،

اساسي براي يكپارچگي و همبستگي معنايي در متن است و متن بدون بافتار ،فقط
گروهي از جملات منفرد و بدون ارتباط با يكديگر است؛ البته بافتار به چيزي بيشتر از

حضور روابط معنايي انسجام نياز دارد و بايد از پيوند در معاني حقيقي نيز برخوردار
باشد.

ب( نظرية انسجام و هماهنگي انسجامي هاليدي و حسن )(١٩٨٥
مايكل هاليدي و رق ّيه حسن از جمله زبانشناسان ساختگرايي هستند كه در

پژوهشهاي خود به روابط بينجملهاي متن با عنوان انسجام متني پرداختهاند .همانان
ابتدا در سال  ١٩٧٦ابزارهاي آفرينندة انسجام متن را در زبان انگليسي به سه دسته كلي
انسجام دستوري ،انسجام واژگاني و انسجام پيوندي )ربطي( تقسيم كردند؛ سپس در
سال  ١٩٨٥اين تقسيمبندي را در اثر مشترك ديگر خود گسترش دادند .بر اساس

الگوي نقشگراي هاليدي و حسن معاني از طريق واژگان در نظام دستور زبان قرار
ميگيرند و سپس به صورت الفاظ تحقّق مييابند .در اين طبقهبندي مرز ميان واژگان و

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

هاليدي ) (١٩٨٥متن را واحد زباني ميداند كه داراي تماميت معنايي است و

دستور بهخوبي مشخص نشده است .درواقع اصل حاكم بر زبان اين است كه بخشي از
معاني از طريق دستور و بخش بيشتر و خاصتر آن از طريق واژگان ارائه ميگردد.

روابط انسجامي نيز از همين الگوي همگاني پيروي ميكند؛ يعني قسمتي از آن به وسيله

دستور و قسمتي ديگر از طريق واژگان بيان ميگردد )ر.ك :هليدي و حسن،١٩٧٦ ،

ص .(٥بر همين اساس آنان انسجام را در دو گروه كلي انسجام واژگاني و انسجام

٢٢٤

دستوري تقسيم كردهاند .مفهوم انسجام دستوري و انسجام واژگاني به چگونگي
سازمانيافتن كلام يا متني اشاره دارند كه يك مجموعة منسجم را تشكيل ميدهد.

حضور واژههاي مشابه و مرتبط ،انسجام واژگاني متن را به وجود ميآورد .واژگان
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همانند رگههاي پراكندهشده در سراسر متن هستند تا بدين وسيله متن واحدي را ايجاد

كنند و منظور از انسجام دستوري اين است كه ساخت جملات و عناصر دستوري باعث
انسجام متون گردد )ر.ك :هليدي و حسن ،١٣٩٣ ،ص .(٢٠١عوامل ربطي نيز به هر دو
گروه واژگاني و دستوري تعلق دارند؛ يعني هم از طريق دستور و هم به كمك واژگان
به انسجام متن كمك ميكنند .اكنون به بررسي اجمالي تك تك عوامل انسجام با ذكر

مثال پرداخته ميشود .شايان توجه است ،اين پژوهش بر اساس مدل تكامليافتة نظرية
هاليدي و حسن ) (١٩٨٥نگاشته شده و انسجام غيرساختاري در آن مورد نظر است.

شكل تغييريافتة و تكاملي تقسيمبندي اين دو زبانشناس و زيرمقولههاي منظورشده

براي آن ،در جدول  ١بهاختصار نشان داده شده است:

جدول شمارة  (١خلاصهاي از عوامل انسجامي )(Halliday & Hasan, 1985: 82
انسجام غيرساختاري )(non – structural cohesion

روابط انداموار )(organic relations

روابط عناصر سازنده )(componential relations

)(device

عنصر

)(typical tie relations

ي گره
رابطه نوع ِ

الف( ارجاع )(reference

 .١پيوندي)(conjunctions
.٢

 .١ضميري )(pronominals

 .٢اشارهاي )(demonstrative
عوامل

انسجام

دستوري

هممرجع

مجاورت

جفتها

)(adjacency pairs

٢٢٥

)(co - reference

 .٣حرف تعريفي )(definitive article

مثال :جوابي كه پس از

 .٤مقايسهاي )(comparative

سؤال ميآيد .پذيرشي كه
پس از پيشنهاد ميآيد و...

ب( جانشيني و حذف )(substitution & ellipis
همطبقه ) (co

 .٢فعلي )(verbal

(classification

 .٣جملهاي )(clausal

الف( عام )(general

 .١تكرار )(repetition

 .٢هممعنايي )(synonymy
عوامل

انسجام

واژگاني

همطبقه ) (co

(classification

يا

 .٣تضاد معنايي )(antonymy

ل )(meronymy
 .٤جزء و ك ّ

تمديدي

):(continuative
مثال :هنوز

همگستر ) (co -

(extention

ب( نمونهاي )موردي( ):(instantial
 .١برابري )(equivalence
 .٢نامگذاري )(naming

هممرجع )(reference

 .٣تشابه )(semblance

يا همطبقه ) (co -

(co -

(classification
انسجام ساختاري ):(structural cohesion
الف( توازن ).(parallelism

ب( بسط مبتدا – خبر ).(theme – rheme development

ج( سازماندهي )اطلاعات( كهنه و نو )(given – new organization

در ادامه با توجه به جدول فوق ،عوامل انسجام همراه با زيرمجموعههايشان
بهطورجداگانه و با ذكر نمونههايي از متون مختلف ،توضيح داده ميشوند:

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

 .١اسمي )(nominal

 .١انسجام دستوري
در اين بخش از انسجام غيرساختاري ،مباحث زير قابل طرح است:

 .١-١ارجاع

منظور از ارجاع ) (Referenceانواع مختلف عناصر ضميري در متن است كه با ايجاد
ارتباط بين جملههاي يك متن باعث انسجام متني آنها ميگردد .ارجاع دو گونه است:

٢٢٦

اگر مرجع )رجوعشونده( درون متن باشد ،به آن نـوع ارجاع »ارجاع درونمتني« گفته
ميشود و اگر مرجع در بيرون از مـتن قـرار گيـرد و تنهـا بـا توجه به موقعيت خارجي

شناسايي شود .در اين هنگام اين نوع ارجاع را »ارجاع بـرونمتنـي /موقعيتي« مينامند؛
براي نمونه در متن »آن سال كه برف سنگيني آمد ،آقاي شفيعي ،همسايه ما سُر خورد و
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پايش شكست .همسايهها او را به بيمارستان بردند« )سجودي ،١٣٩٣ ،ص (١٠٢مرجع
ضمير »او« ،واژة »شفيعي« ميباشد كه درون مـتن و قبل از ضمير قرار گرفته و باعث

پيوستگي و انسجام متن شده است .اما در بيت:

جرمي ندارم بيش از اين ،كز دل هوا دارم تو را
از زعفران روي من ،رو مي بگرداني چرا؟
)مولوي ،١٣٧٦ ،ص.(٥٦

مرجع ضمير »تو« درون متن )غزل( نيامده است و با توجه به مضمون و محتواي

غزل متوجه ميشويم كه مرجع ضمير» ،محبوب /معشوق« است .ارجاع درونمتني ،خود
به دو بخش »ارجاع به ما قبل« و »ارجاع به ما بعد« تقسيم ميشـود ) & Haliday
.(Hasan, 1984, p.39

 .١-٢جانشيني )(Substitution

زماني است كه يك عنصر براي جلوگيري از تكرار ،جانشين عنصر ديگـري در مـتن
مـيشـود؛ جايگزيني در زبان فارسي بسامد بالايي ندارد .مثال» :اين كفش را
نميخواهم ،آن يكي را ميخواهم«.

 .١-٣حذف

حذف ) ('Ellipsisيك يا چند عنصر به قياس عناصر قبلي موجود در متن به منظـور

ايجـاد انسجام است» .حذف يك پيوند درونمتني است و در بيشتر مـوارد عنصـر
پـيشانگاشـته در متن قبلي وجود دارد« ) (Hasan & Haliday, 1976, p.144كه به
سه نوع حذف اسـمي ،فعلـي و بندي تقسيم ميشود؛ براي نمونه »براي جشن مدرسه،
مريم شيريني آورد و مهري ميوه« .بديهي است كه مهري ميوه »آورد«؛ اما فعل حذف

شده است.

 .٢انسجام واژگاني

واژه به عنوان مهمترين ابزار انتقال انديشه و زبان نويسنده ،نقـش بسـزايي در انسـجام

٢٢٧

و پيوستگي مطالب يك متن ايفا ميكند؛ بهگونهايكه نحوة كاربرد واژگان در يك متن،

منتقـل مـيشـود؛ بنابراين
واژهها در انزوا داراي معنا نيستند .بهطوركلي معناي يك واژه يا به صـورت
سـاده يا به صورت مركب با معاني واژههاي ديگر زبان در ارتباط است...
وظيفة عمدة معناشناسي واژگاني روشن و مشخصكردن اين روابط معنـايي

اسـت )ترسـك ،١٣٨٠ ،ص.(٨

ايـن ارتبـاط معنايي ميان واژگان يك متن ،انسجام واژگاني ناميده ميشود .هر چه اين
ارتباط قويتر باشـد و واژگان يك متن از لحاظ معنايي پربارتر باشد ،متن منسجمتر
مـيشـود .مهـمتـرين عوامـل انسجام واژگاني از نظر هاليدي و حسن شامل دو بخش

است:

 .٢-١انسجام واژگاني عام

انسجام واژگاني عام خود بر چهار گونه است:
 .٢ -١ -١تكرار

تكرار ) (Reiterationيكي از ابزارهاي انسجامآفريني متن است كه طي آن عناصري از
جملههاي قبلي متن در جملههاي بعدي تكرار ميشود كه در مقولههايي گوناگون ،مانند
»هممعنايي يا ترادف«» ،تضاد«» ،شمول معنايي« و »رابطه جزء و كل« انجام ميگيرد.
 .٢ -١ -٢هم معنايي

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

نوع مـتن و سبك صاحب اثر را آشكار ميسازد؛ به اين دليل كه معنا از طريق واژگان

كلماتي كه از نظر معنا معادل ،مشابه يا يكسان با كلمة ديگر هستند و به منظور دوري از
تكرار يك كلمه در متن به كار ميرونـد و باعـث انسـجام ،تنـوع و جذّابيت بيشتر يك
متن براي خواننده ميشوند» .ميرفتم هزار جور خفّت و مذلّت به خودم هموار
ميكردم ...با چه خفّت و خواري خودم را كوچك و ذليل ميكردم« .واژة »خفّـت« نـه

تنهـا تكـرار شـده اسـت ،بلكـه بـه واژههاي »خواري« و »مذلّت« نيز به عنوان واژة
٢٢٨

هممعنا و مترادف ،عطف شده است.
 .٢ -١ -٣تضاد معنايي

در اين گونه رابطه واژهها يا واحدهاي واژگاني ،معناهايي متضاد با يكديگر دارند؛ براي
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نمونه واژههـاي »زيـر و رو«» ،تـر و خشك« و »مستي و هشياري« جفتواژههاي
متضادي هستند كه بـه زيبـايي در سـاختار مـتن قرار ميگيرند.
.٢ -١ -٤شمول معنايي يا جزء و كل

شمول معنايي ) (Hyponymyبه حالتي اشاره دارد كه معناي يك واژه بـهطـوركامـل
توسط يك واژة ديگر كه معناي فراگيرتري دارد ،پوشـش داده شـود )آقاگلزاده،١٣٩٤ ،

ص(١٠٨؛ بـراي نمونـه در دو بنـد »فهميدم كه آن گلهاي نيلوفر گل معمولي نبوده«،

واژة »گل« واژة شامل و واژگان »نيلوفر« و »گل معمولي« زيرشمول هستند.

 .٢-٢انسجام واژگاني موردي يا نمونهاي

عواملي مانند برابري ) ،(Equivalenceنامگذاري ) (Namingو تشابه
) (Semblanceدر اين مجموعه قرار ميگيرند .شايان ذكر است كه براي عامل
واژگاني موردي نميتوان نمونهاي خارج از متن به دست داد؛ زيرا در اين مورد
مثالها تنها در آن متن ،عامل انسجامي به شمار ميروند؛ مثلاً در متني كه عامل
انسجامي »او« به شخصي به نام مريم ارجاع داده ميشود ،ارجاع تنها در همان

متن صورت ميگيرد ،نه در ديگرمتنها .به همين سبب ،رقيه حسن اين گونه
عوامل انسجام واژگاني را محدود )مقيد( به متن ) (Bound-Textدانسته ،معتقد

است اعتبار اين عامل به عنوان محصولي مخصوص همان متن است و در نظام

زباني توسعه نمييابد؛ به عبارت ديگر اين عامل تنها در همان متن از طريق

گره

بافت زباني معتبر است )حسن ،١٩٨٤ ،ص.(٢٠١

آنچه مفهوم انسجام را در جمله مستقر ميكند» ،گره« ) (Tieاست .گره يك عنصر از
يك جمله را به عنصري ديگر در جملهاي ديگر ربط ميدهد .هاليدي و حسن بر

اهميت »گره« -و به عبارتي »دوتابودن و باهمآمدن يك جفت عنصر كه از نظر انسجامي
به هم مربوطاند« ،بسيار تأكيد كردهاند )قوامي و آذرنوا ،١٣٩٢ ،ص .(٧٦رقيه حسن به سه

نوع گره در رابطه معنايي متن اشاره ميكند:

٢٢٩

الف( هممرجع بودن )(Co-references؛ در اين حالت گرهها بيشتر با عناصر

ارجاعي شناخته ميشوند .ب( همطبقهبودن )(Co-Classification؛ در اين حالت
(extensions؛ عناصر واژگاني بيشتر در اين نوع قرار ميگيرند.

ج( روش پژوهش
پژوهش حاضر غالب ًا از تحقيقات بنيادي نظري است .در اين پژوهش تلاش ميشود با
كاربست شيوة علمي توصيفي -تحليلي و نيز آماري با تكيه بر الگوي انسجام متني
هاليدي و حسن ) (١٩٨٥انسجام غيرساختاري و ميزان آن در سوره »ليل« بررسي شود،

سپس بهطورمختصر نتايج پژوهش به صورت نموداري مورد تجزيه و تحليل آماري
قرار ميگيرند .قابل ذكر است نمونه منتخب مورد پژوهش )جامعه آماري( متن كامل
سوره »ليل« از قرآن كريم است كه گزينش آن بهطوركامل ًا تصادفي و موردي صورت

گرفته است.
 .١روش تحليل انسجام و هماهنگي انسجامي در متن
براي نشاندادن انسجام در يك متن ،انجام مراحل زير به ترتيب ضروري است:

 .١ابتدا متن را به جملههاي ساده و نه مركب تقسيم ميكنيم .٢ .سپس واژهها و

عبارات موجود در هر جملة ساده را بدون درنظرگرفتن حروف ربط ،اضافه و ...به

ل نمونهها ،يعني
صورت جداگانه و مشخص مينويسيم .اين كار در محاسبة ك ّ

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

گرهها در مقوله جايگزيني و حذف قرار ميگيرند .ج( همگستربودن )Co-

نمونههاي شركتكننده در اين پژوهش به ما كمك ميكند .٣ .از ميان واژگان و عبارات
ل نمونههاي شناساييشده در اين پژوهش( عوامل انسجام واژگاني و
نوشتهشده )ك ّ

دستوري موجود در متن را بازشناسي مينماييم .٤ .در مرحلة بعدي ،اين عوامل را در
ن يكساني و شباهت قرارداده و نمونههاي شركتكننده در اين
زنجيرههايي با عناوي ِ
زنجيرهها )نمونههاي مرتبط( را محاسبه ميكنيم .٥ .مرحلة بعدي ،محاسبة درجة انسجام
٢٣٠

ل نمونهها(.
متن است )محاسبة درصد نمونههاي مرتبط نسبت به ك ّ
 .٢تحليل دادهها :الگوي تجزيه و تحليل انسجام

در آغاز پژوهش ،مطابق الگوي هاليدي و حسن ) (١٩٨٥ابتدا آيات سوره ليل را به
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جملات و بندهايي ساده تقسيم نموده ،سپس نمونههاي اصلي و برجستة هر جملة

ساده ،صرف نظر از حروف ربط ،حروف اضافه و ...را بهطورجداگانه مينويسيم .اين
واژههاي تقسيمشده از منظر اينكه در كدام نوع عوامل انسجامي قرار ميگيرند و با
همديگر چه نوع رابطهاي دارند ،در زنجيرة مناسب و مربوط به خود قرار داده ميشوند.

اين موضوع در جدول شمارة  ٢بهطورشفاف نشان داده شده و تقسيمبندي شدهاند.

ل اين عوامل انسجامي در تحليل سوره ليل
همانگونهكه ملاحظه ميشود ،تعداد ك ّ

مجموع ًا  ٩٩مورد است .تمام اين عوامل به صورت ستوني و عمودي با يكديگر ارتباط
معنايي دارند.

در سمت راست جدول بهترتيب شمارة آيه و شمارة جمله و سپس هر يك از

واژهها با توجه به شكل به صورت تفكيكشده نوشته شده است تا رابطة هر واژه با

واژههاي ديگر جملات – كه در رديفهاي افقي بعدي ميآيد  -مشخص شده ،در زير
همان واژه و در يك ستون عمودي قرار گيرد .اين كلمهها همان عوامل انسجامي
واژگاني و دستوري هستند كه در مرحله نهايي كار نيز جهت يافتن درصد پيوستگي
متن مورد نياز خواهند بود.

جدول شماره  (٢بررسي عوامل انسجام واژگاني و دستوري در سوره »ليل«
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همانگونهكه در جدول فوق ملاحظه ميشود ،تمامي واژگان موجود در هر جملة
ساده ،به صورت تفكيكشده و افقي كنار هم گنجانده شدهاند؛ براي مثال جملة  ١از آية

 ١عبارت است از جملة »بسم الله الرحمن الرحيم« كه در اصل جملهاي دووجهي
)اسميه – فعليه( بوده و غالباً در مصادر نحوي بدين صورت مطرح است» :أبتد ُأ بسم
الله الرحمن الرحيم« كه عبارت »بسم الله الرحمن الرحيم« متعلّق به محذوف مقدّر

)ابتدائي يا أبتدأ( است .در اين جمله واژه »أنا« و عبارت »اسم الله« در يك ستون از
جدول قرار ميگيرند؛ زيرا هر دو همزنجيره بوده و با هم تعامل واژگاني دارند؛ به

٢٣٣

عبارتي منظور از »أنا« همان خداوند متعال است و »اسم الله« نيز از لحاظ معنايي
قابلتوجه است كه در تحليل عوامل انسجام ،واژگان محذوف نيز در اين جملات
در نظر گرفته ميشوند؛ بنابراين در تقسيمبندي آيات به جملات ساده ،بايد كلمات
محذوف را نيز برگرداند و محاسبه نمود .در جملة شمارة  ٢از آية  ١نيز كه در اصل »أنا

أقسم باللّيل« بوده است ،فعل قسم حذف شده است؛ لذا در تحليل انسجام بر ميگردد.

كلمات »الرحمن« و »الرحيم« نيز كه از نظر معنايي به هم مربوطاند ،در يك ستون

ل قرار گرفته است.
ل نوشته شدهاند .فعل جمله نيز در يك ستون مستق ّ
جداگانه و مستق ّ

در جملة شمارة  ٢از آية  ١نيز »أنا« كه به خداوند متعال بر ميگردد ،در زير ستون

»اسم الله« نوشته ميشود و با هم در يك ستون عمودي قرار ميگيرند؛ چراكه اين دو

واژه از جهت عامل انسجامي ،رابطة هممعنايي با يكديگر دارند .در همين جمله واژة
»أقسم« با فعل »أبتدأ« در يك ستون عمودي و درحقيقت در يك مجموعه قرار
ل است؛ همچنين دو فعل مذكور از
ميگيرند؛ زيرا نوع ارتباط آنها با يكديگر جزء و ك ّ
ديدگاه زبانشناسي نظاممند نقشگرا ،از يك فرايند ،يعني فرايند لفظي يا كلامي به شمار
ل به شمار ميرود.
ميروند و در نتيجه نوع ارتباط آنها با يكديگر از نوع جزء و ك ّ

واژة »ليل« نيز كه در اين جمله با واژههاي ديگر هيچگونه ارتباطي ندارد ،در يك

ستون مستقل و جداگانه قرار ميگيرد .بر همين اساس روند كار ادامه پيدا ميكند تا

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

همزنجيره و وابسته به واژة »أنا« است كه به خداوند متعال بر ميگردد.

جدول كامل ًا نگارش گردد و تمامي واژگان به همين منوال در جدول قرار گيرند.
براي درك بهتر جدول شمارة ) (٢عوامل انسجامي را در جدول شماره ) (٣به

صورت شفافتر و با وضوح بيشتري به خوانندگان ارائه نمودهايم .در جدول شمارة ٣
عوامل ايجادكنندة انسجام دستوري و واژگاني همراه با زيرمجموعههايشان مشخص

شدهاند تا نوع ارتباط آنها به صورت سادهتر و دقيقتري بيان گردد؛ براي نمونه در
٢٣٤

جدول شمارة » ٣هو« در جملة  ٣به »اللَّيل« در جملة  ١اشاره دارد و از زيرمجموعههاي

ارجاع به شمار ميرود .يا ضمير مستتر و محذوف »أنا« كه در جملة شمارة  ١و در فعل

»أبتدأ« وجود داشته و حذف گرديده است ،زيرمجموعة عامل دستوري حذف قرار
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ميگيرد .در همين راستا واژة »الحُس َني« كه در جملات  ٦و  ٩تكرار گرديده و در

ق« در جمله  ١١و
صدَّ َ
زيرمجموعة عامل واژگاني تكرار قرار ميگيرد .يا اينكه كلمات » َ
ب« در جمله  ١٦با يكديگر نسبت و رابطة تضاد دارند؛ ازاينرو زيرمجموعة عامل
»كَ َّذ َ
واژگاني تضاد قرار ميگيرند .قابل ملاحظه است كه در اين پژوهش براي عنصر واژگاني

»نامگذاري« نمونهاي در متن سوره يافت نشده است.

جدول شمارة  (٣روابط عوامل انسجام دستوري و واژگاني در سوره ليل
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أنا ) / (۲۳ – ۴ – ۲ – ۱يکون ) / (۲۲ - ۲۱ – ۱۳ – ۸ – ۷کل ٍ
شيء ) / (۳هو )۱۵ – ۱۴ -۱۳ -۱۲ – ۱۰ – ۹ – ۸ – ۷ – ۶ – ۳
ّ
–  / (۳۲ - ۲۹ – ۲۸ – ۲۶ – ۲۵ – ۱۹ – ۱۶نحن ) / (۱۷ – ۱۲شيئاً ) /) / (۹هي ) / (۳۰أنا )(۲۳

جانشينی

ت ) (۲۳ا ) / ( ۱ها ) (۲۷ – ۲۴ناراً تَـلَظّی
ه )هو( ) (۱۲من ) / ( ۹ه )هو( ) (۱۷من ) / (۱۴نا در علينا و نا در لنا ) (۱۳ – ۱۲ا )ُ / (۱
رب ) (۳۱ا )(۱
) (۲۳الّذي) (۲۵اﻷش َقی ) / (۱۵الّذي) (۲۷اﻷتقی )ّ (۱۷

تکرار

هممعنايی

عوامل

الّذي) (۲۵الّذي) (۲۷هاء در َسيَ ُجنَبها
ت« در هاء در
سنيسره ه در عنه نا در نا در لنا ُکم )ُ » (۷
سنيسره ه در ّ
ه در ّ
ﻻيَصليها اﻷش َقی ) (۱۵اﻷتقی ) (۲۷) (۱۷ناراً )(۱۴
أنذرت
ُکم )(۲۳
) (۱۷من ) ( ۱۸من علينا ) (۲۲ا
) ( ۱۲من
ُ
) (۲۳ا
)(۱
)(۲۱) (۱۴
)(۱۴
)(۹
) (۲۴ناراً
)(۱۵
)( ۱
ا )( ۱

َسنُيَ ِّسُره
الحسنَی ) ۶و
ُ
)۱۷و(۱۲
(۹
اتـﱠ َقی )(۱۰
اﻷتقی )(۲۷
َ

يُؤتَی )(۲۸
أعطی )(۹

أقسم) (۲مال ) ۱۴ه )  ۱۸و  ۲۰کم ) ۷و ها ) ۲۴و
(۲۷
أقسم ) (۴و  ۱۸و و  ۲۸و  ۳۰و (۲۳
( ۳۱
(۲۰

نعمة ) (۳۰الخالق استغنی ) (۱۵الهدی )(۲۱
ب يغنی عنه ) (۱۸يـَتَﱠزّکی )(۲۹
مال )َ (۶) (۲۸ر ّ
) (۳۱ا
)(۱

انسجام
واژگانی

تضاد

معنايی

اللّيل )(۲
النّهار )(۴

ِ
ﱠ
سری ) (۱۲اﻵخرة ) (۲۲اﻷش َقی
صد َ
َ
ﱠق ) (۱۱بَخ َل ) (۱۴الذ َکر ) (۶اليُ َ
سری ) (۱۷اﻷولَی ) (۲۴) (۲۲اﻷت َقی
َک ﱠذ َ
ب ) (۱۶استَغنَی ) (۱۵اﻷنثَی العُ َ
)(۱۷
)(۶

غشی ) (۳تَ َجلﱠی )َ (۵شتَی
صد َ
ب )) (۱۶فرايند کﻼمی(  /أعطَی ) (۹اتـﱠ َقی ) (۱۰يَ َ
ﱠق )َ (۱۱ک ﱠذ َ
کل الرحمن الرحيم ) (۱اﻷعلی ) (۳۱أبتدأ ) (۱أقسم )َ (۲
جزء و ّ
ِ
ِ
ﱠ
ﱠب ) (۲۷يُؤتی
) (۷أعطَی ) (۹اتـﱠ َقی )َ (۱۰سنُيَ ّس ُر )۱۷و (۱۲بَخ َل ) (۱۴استَغنَی ) (۱۵يُغنی )۲۰وُ ( ۱۸
أنذرت ) ( ۲۳ﻻ يَصلی ) (۲۴تَـ َولی ) (۲۶يُ َجن ُ
) (۲۸يـت َزکﱠی ) (۲۹تجزی ) (۳۰ابتغاء )) (۳۱فرايند مادی(  /ت ـردﱠی ) (۱۹يرضی )) ( ۳۲ف رايند ذهنی( الحسنی ) (۱۶اليسری ) (۱۲اللّيل ) (۲کل ٍ
شيء
َ
ََ
َ َ
ُ َ
ُ َ
ََ
ّ
) (۳الخالق )) (۶ال ﱠذ َکر و اﻷنثَی )(۶
أنا ) (۲۳نحن )(۱۷ - ۱۲

برابری
نامگذاری
تشابه

الحسنَی )َ (۱۱سنُيَ ِّسُره ) (۱۲أقسم)(۲
ُ
الحسنَی )َ (۱۶سنُيَ ِّسُره ) (۱۷أقسم )(۴
ُ

٢٣٥

در مرحلة بعد ،عوامل ايجادكنندة انسجام در متن ،در زنجيرههايي با عناوين
يكساني و شباهت قرار ميگيرند و نمونههاي مرتبط محاسبه ميشوند .بر اساس نظرية
يكساني و عوامل انسجام واژگاني ،جزء زنجيرههاي شباهت قرار ميگيرند .در اين

مرحله ،تنها عوامل انسجامياي شركت ميكنند كه در يك زنجيره )ستون( حداقل دو
عضو داشته باشند؛ زيرا اثبات شباهت و يكساني حداقل دو جزء يا نمونه را طلب
ميكند .همانگونهكه در جدول شمارة  ٢ملاحظه ميگردد ) (٤نمونة بدون همزنجيره در
جملههاي شمارة » :٦الذَّكَر و الأن َثي« و شمارة » :٢٢الأولي« و »الآخرة« و شماره :٣٢

»نفسه« وجود دارد كه نمونههاي جنبي ناميده ميشوند .اما ديگرنمونهها همگي داراي
همزنجيره بوده و با ديگرنمونههاي جدول ارتباط داشته» ،گره« ) (Tieرا تشكيل دادهاند.

قابل ذكر است كه در جدول شمارة  ٤تمامي نمونههاي بيهمزنجيره حذف خواهند

شد .در جدول شمارة  ٤ارتباط عوامل انسجامي به صورت ستوني نشان داده شده است.
واژگاني كه در جدول شماره  ٣جزء عوامل انسجام دستوري هستند ،در جدول شماره

 ٤در زنجيرة يكساني قرار داده شده و بر اساس حرف اول آن با علامت اختصاري »ي«

مشخص شدهاند و واژگان ديگري كه زيرمجموعة عوامل انسجام واژگاني هستند ،در

زنجيرة شباهت با علامت اختصاري »ش« در جدول قرار گرفتهاند .اگر ميان واژگان يا
نمونههاي جدول شمارة  ،٤هم رابطة يكساني و هم رابطة شباهت باشد ،در آن صورت،

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

انسجام هاليدي و حسن ) ،(١٩٨٥عوامل انسجام دستوري در زيرمجموعة زنجيرههاي

اين گونه واژگان دوجانبه در زير علامت اختصاري »ي /ش« يعني )يكساني – شباهت(
نوشته شدهاند:
جدول شمارة  (٤زنجيرههاي يكساني و شباهت در سوره ليل
جمل
آيه
ه

٢٣٦

بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧محمدحسن امرائي

ی/ش

ش

ش

۱

۱

بسم ا )أنا(

الرحمن
الرحيم

أبتدأُ

۱

۲

)أنا( ا

۱

۳

۲

۴

۲

۵

۳

۶

۴

۷

۴

۸

۵

۹

)أقسم(
ُ

)أقسم

)أنا( ا

ی/ش

ش

ی

اللّيل
ٍ )هو(
)کل شيء(
يغشی
ّ
اللّيل
الن َﱠهار

)هو(
النّهار

تَ َجلﱠی
)هو( ا

ی/ش

ی/ش

ی

ی

ی

ش

الخالق
)هو(

شتی

)يکون( سعيکم
)يکن( )اﻷمر(

أعطی

من )هو(

)ش َيئاً(
َ

اتـﱠ َقی

۱۰ ۵

)هو(
َسنُيَ ِّس ُر

ه )هو(

اليُسری

۱۱ ۶

۱۴ ۸

)بماله أو
ب ِخل
َ َ بطاعة ا (

من )هو(

۱۵ ۸

استَغنَی

)نحن(

ﱠق
صد َ
َ

)هو(
الحسنی

۱۲ ۷
۱۳ ۷

۱۶ ۹
۱۷ ۱۰

)نحن(

ب
َک ﱠذ َ

۱۸ ۱۱
۱۹ ۱۱
۲۰ ۱۱

)يکن( )اﻷمر(

)هو(
)هو(

َسنُيَ ِّس ُر
يُغنِي

ماله

)يُغنِي(

)اماله(

الحسنی
العسری
ُ

هو )مال(
تَـ َردﱠی

)هو(
)هو(

۲۱ ۱۲

نا )ا (

)يکون(

۲۲ ۱۳

نا )ا (

)يکون(

۲۳ ۱۴

ت )ا (
ُ

أنذرت
ُ

۲۴ ۱۵
۲۵ ۱۶

ی/ش

ش

ب
َک ﱠذ َ

ﻻ يَصلی

کم
ها

الهد
ی
ناراً
تَـلَظﱠی
اﻷشقی

الذی )هو(

)النّار(

تَـ َولﱠی
ﱠب
يُ َجن ُ
يُؤتی

۲۶ ۱۶
۲۷ ۱۷
۲۸ ۱۸

يَـتََزکﱠی

۲۹ ۱۸
۳۰ ۱۹
۳۱ ۲۰
۳۲ ۲۱
۳۳ ۲۲

رب
وجه ّ

)هو(
اﻷتقی

ها
الذی )هو(

ماله

)هو(
أحد

نعمة

جزی هي )نعمة(
تُ َ
ابتغاء

اﻷعلَی

ه )هو(
يرضی

)هو(

اكنون با نظر به مباني نظري ارائهشده ،درجة انسجام متن سوره ليل به صورت

٢٣٧

عملي و نظاممند محاسبه ميگردد .براي اين كار لازم است درصد نمونههاي مرتبط -
ل نمونهها بسنجيم .كلّ نمونهها شامل
داراي ارتباط با ديگر زنجيرهها – را نسبت به ك ّ
انسجامياي هستند كه در جدول شمارة  ٤نشان داده شده و با ديگرواژهها داراي ارتباط
بوده و تشكيل گره دادهاند .نمونههاي جنبي نيز عبارتاند از واژگاني كه در جدول

ل نمونهها در سوره ليل  ٩٩مورد
شمارة  ٤ديده نميشوند .بر اساس جدول شمارة  ٢ك ّ
است .نمونههاي مرتبط  ٩٥مورد و نمونههاي جنبي نيز تنها  ٤مورد است كه عبارتاند

از :واژگان »الذَّكَر والأنثَي« در جملة شمارة » ،٦الأولي« و »الآخرة« در جملة شمارة  ٢٢و
»نفسه« در جملة شمارة  .٣٢بر همين اساس انسجام سوره ليل -نسبت نمونههاي مرتبط

ل نمونهها  %٩٥-است .اين رقم نشان ميدهد كه سوره ليل بر اساس الگوي
به ك ّ
هاليدي و حسن ) (١٩٨٥از انسجام بسيار بالايي برخوردار است و اين موضوع

درحقيقت ،پاسخي مطلوب به ناقدان معاصر غربي است كه معتقدند قرآن به دليل نزول

تدريجي آن ،فاقد انسجام و پيوستگي متني است.با نظر به اينكه روش آماري در تجزيه
و تحليل موضوعات نسبت به روش ادبي ،دقيقتر و مطمئنتر است ،در اين بخش از

مقاله برآنيم ميزان انسجام را در سوره ليل بررسي آماري و دادههاي بهدستآمده از

جدولها را به صورت كمّي بررسي كنيم:

جدول شمارة  (٥توزيع فراواني و درصد عوامل انسجامي در سوره ليل
عنوان

فراوان

عوامل دستوري

عوامل واژگاني

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

عوامل شركتكننده در جدول شمارة  ٢هستند .نمونههاي مرتبط نيز شامل عوامل

ي

عوامل

ارجاع

جانشين
يو

حذف

/

درصد
سوره
ليل

٢٣٨

سوره
ليل

تكرار

جزء و
كلّ

هم-

معناي
ي

تضاد
معناي
ي

برابر
ي

نام-

تشا

گذار

به

ي

فراواني

١٢

١٧

١٨

٣٣

٦

٧

١

٣

-

درصد

/٣٧

١٧/٥٢

/٥٥

٣٤/٠٢

٦/١٨

٧/٢١

١/٠٣

/٠٩

-

عوامل

درصد
كلّي

% ١٢

% ١٨

%

%

% ٢٩/٨٩

%

%

%٣

%٧٠/٠٨

با دقّت در جدول شمارة  ٥قابل دريافت است كه اين جدول بيانگر تفاوت در نسبت عوامل
دستوري و واژگاني سوره ليل است .اين تفاوت در عوامل انسجامي سوره بيشتر نمايان است.
بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧محمدحسن امرائي

نمودار فراواني كاربرد عوامل انسجام در متن سوره ليل

100
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جدول شمارة  (٦توزيع فراواني و درصد نمونهها در سوره ليل
متن

نمونهها

كلّ

نمونههاي
مرتبط

نمونههاي

نسبت نمونههاي مرتبط به كلّ نمونهها

سوره ليل

٩٩

٩٥

٤

% ٩٥ /٩٥

جنبي

نتيجهگيري
در مطالعات قرآني غربيان در دهههاي اخير به مناسبتهاي مختلف ،بهويژه اصل نزول
تدريجي قرآن ،موضوع عدم انسجام و بينظمي در قرآن مطرح شده است .قرآنپژوهان

مسيحي و يهودي با جبههگيري اعتقادي خاص خود نسبت به قرآن ،همواره با ديدي

عيبجويانه و منفي قرآن را مورد نقد قرار دادهاند .همانان با نگرشهاي تشكيكي و
ترديدآميز اصل جمع و تدوين قرآن و نظم و تناسب آن را امري بشري و سليقهاي

٢٣٩

قلمداد كردهاند .در مقابل اين نظريه ،دانشمندان مسلمانان از قرنها پيش انسجام قرآن و

يا به تعبيري نظم آن را مس ّلم دانستهاند و نظريات ارزندهاي هم در همين راستا ابراز

قرآنپژوهان معاصر نيز در پاسخ به شبهات و اشكالتراشيهاي خاورشناسان مبني بر
گسستگي و عدم انسجام متن قرآن ،بر انسجام و وحدت سورههاى قرآن تأكيد كردهاند.

آنان در تحقيقات خود بر اين عقيدهاند كه سورههاي قرآن داراي ساختاري منظم و
منسجم است و هر كدام از سورهها دقيق ًا كلّي هماهنگ و متناسباند.

در اين پژوهش با استفاده از الگوي عملي و نظاممند مايكل هاليدي و رقيه حسن

)١٩٨٥م( به اندازهگيري و تعيين ميزان انسجام در متن سوره منتخب »ليل« از قرآن كريم
پرداخته شد .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها بر اساس اين الگو ،كامل ًا همسو و

موافق با نظر مسلمانان و در تقابل و تضاد با نظرية غربيها و مستشرقان است .كاربست

الگوي انسجام هاليدي و حسن )١٩٨٥م( در سوره منتخب »ليل« نشان داد كه اين سوره
از انسجام متني بسيار بالايي ) (%٩٥/٩٥برخوردار است؛ بنابراين دقّت و تأمل در نسبت
عوامل انسجام در متن سوره ليل از قرآن كريم ،ضمن اذعان به درصد بسيار بالاي

انسجام و پيوستگي در متن سوره ،حامل پيام و پاسخي عملي و كاربردي به اتّهامات

نارواي مستشرقان و قرآنپژوهان غربي در موضوع عدم انسجام قرآن كريم است و قوياً

نشان ميدهد كه ادعاي آنان در مورد عدم انسجام آيهها و سورههاي قرآن كريم
بياساس و فاقد وجاهت منطقي و علمي است.

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

داشتهاند كه مهمترين و نخستين آنها »نظرية نظم« از عبدالقاهر گرگاني است .مفسّران و

شايان توجه است ،از ميان تمامي عوامل و ابزارهاي انسجامي در متن سوره »ليل«،
ل« در متن سوره بيشترين كاربرد را دارد و در مقابل ،عامل
عامل انسجامي »جزء و ك ّ

واژگاني برابري نيز كمترين كاربرد را داشته است .تمامي عوامل انسجام واژگاني و

ي »نامگذاري« با تفاوتها و شباهتهايي در متن سوره ليل
دستوري بهجز عامل واژگان ِ
حضور فعال دارند.

٢٤٠

بررسيها نشان داد كه كاربرد عامل انسجامي تكرار در متن سوره ،پس از عامل جزء و

كلّ ،بالاترين بسامد را يافته است كه اين موضوع با اهداف تربيتي و اعتقادي قرآن كريم
نيز مطابق و همسوست.

بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧محمدحسن امرائي

همانگونهكه ملاحظه ميگردد ،عوامل دستوري جانشيني و حذف ،پس از عوامل

واژگاني جزء و كل و نيز تكرار ،جايگاه سوم را از منظر بسامد فراواني به خود
اختصاص داده است كه اين موضوع غالب ًا به سبب حذف ضمير در افعال ميباشد كه در
زبان عربي بيشتر از فارسي رخ ميدهد.
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مترجمان اروپايي؛ ترجمه محمدرسول دريايي؛ تهران :انديشه اسلامي.١٣٨٣ ،

 .٤آقاگلزاده ،فردوس؛ تحليل گفتمان انتقادي؛ تهران :انتشارات علمي و فرهنگي،
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 .٨بل ريچارد و وات مونتگمري؛ درآمدي بر تاريخ قرآن؛ ترجمه بهاءالدين
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اصلاحي« ،ترجمه ابوالفضل حري؛ كتاب ماه دين؛ ش.١٣٩٠ ،١٦٣

 .٣٣نعمتيقزويني ،معصومه و طاهره ايشاني؛ »مقايسه كاربست عوامل انسجام در
سورة اعلي و ترجمه آن از صفارزاده« ،مجله پژوهشهاي قرآني؛ ش ،٧٤بهار.١٣٩٤

34. Arberry, A. J.; the Koran Interpreted; New York:
Macmillan Publising Company, 1955.
35. Barthes, R; “The Death of the Author”, Modern Criticism
and Theory, David Lodge (ed); London and New York:
Longman, 1988.
36. Barthellemy Saint Hilaire, Par M.J; Mohammat et Le
Koran; paris: Didier, 1865.
37. Halliday, M. A. K. and Ruqaiya Hasan; Cohesion in
English; London: Longman, 1976.
38. Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (eds.); Language, context,
;and text: Aspects of language in a social semiotic perspective

تحليل انسجام غيرساختاري در سوره ليل با رويكرد زبانشناختي نقشگرا

.١٣٩٤

٢٤٤

 محمدحسن امرائي/٧٧ شمارة/١٣٩٨ بهار

Deakin: Deakin University Press, 1985.
39. Hasan, R.; "Coherence and Cohesive Harmony",
Understanding
Reading
Comprehension:
Cognition,
language, and the structure of prose, J. Flood (ed); Newark;
Delaware: International Reading Association, 1984.
40. SaintـHilaire, J.; Barthelemy, Mahommet et le Coran;
Librairie acadmique Didier et C, LibrairesـEditeurs, 1865.
41. Wansbrough, john; quranic studies, surce and methods of
scriptural interpretation; London: Oxford university press,
1977.
42. Watt, W. Montgomery; Bell's Introduction to the Qur'ân;
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1970.

