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 دهیکچ
ن قرآنـی   هاي ناظر بـه داسـتا      را در سوره  در بیان   کارکرد و هدفمندي تصریف     این مقالۀ دو بخشی،     

در ابتـدا، تصـریف در بیـان بـه منزلـۀ      . کند می بررسی و تحلیل آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدي  
 سپس، در .شود گراي هلیدي مرور می    شناسی نقش   لمعانی است و همبستگی آن با زبان      ا  اي از علم   گستره

اشاره به پیشینۀ نظري بحث، از الگوي آشنایی، میزان همدلی، زاویۀ دید و حفـظ و تغییـر موضـوع نیـز       
آنگاه ضمن اشاره به فراکارکرد متنی هلیدي، ساخت مبتدایی و ساختار اطالعـات             . آید  سخن به میان می   

شود   بررسی شده و گفته میو حجر. هاي ص  به ویژه در سوره،در آیات ناظر به داستان آفرینشفتمان گ
 معـانی و برخـی   هکـ ن یا که با اند اي کارامد ساختاربندي شده گونه اطالعات گفتمان به  ها، در این سوره  

قرآنی  تصریفو این همان    امأل تازه و بدیع است       ارایۀ اطالعات ک   ةشوند، نحو   می الفاظ آنها عینأ تکرار   
 .اي بدیع ۀ اطالعات تکرارشونده به شیوهیارا: است

، ساخت مبتدایی، ساختار اطالعـات گفتمـان،        فراکارکرد متنی قرآن، تصریف در بیان،     :  کلیدي يها هواژ
 .میزان همدلی، حفظ موضوع
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 مقدمه
سـو، جـزو    اي بالغی و اسلوبی بیانی است کـه از یـک              ، جلوه »تصریف در بیان  «اصطالح  

المعـانی بررسـی      ة علـم   و در گسـتر    شـناختی قـرآن محسـوب       هاي اعجاز زبانی و سبک      ویژگی
شود و از دیگر سو، با فراکارکرد متنی هلیدي مورد نظر در تحلیل گفتمان و به ویژه، ساخت            می

، برخـی معـانی و الفـاظ قـرآن در           هکـ ن  یابا  . مبتدایی و ساختار اطالعات گفتمان، متناظر است      
اي   شوند، ساختار اطالعـات گفتمـان قرآنـی بـه گونـه             ی از یک یا چند سوره عینأ تکرار می        آیات

اي بهتـر کـه افـادة معنـا      زند که به دلیل نبود واژه است که به دو یا چند بیان کامأل تازه دامن می         
از (تصـریف   واژة  . کنیم که البته اصطالحی ابداعی است       یاد می » تصریف در بیان  «کند؛ از آن به     

ـ     به معناي برگرداندن چیزي از حالتی به     ).ف .ر .صریشۀ   ه حالت دیگر یـا تبـدیل کـردن آن ب
بـه   نیز در معناي لغوي و نه بالغـی کلمـه         » بیان«و واژة   ) 124 :4. قرشی، ج ( استغیر خودش   

را به ذهـن    » تکرار در بیان  «، در وهلۀ نخست مفهوم      »تصریف در بیان  «اصطالح  . کار رفته است  
برند که گویی یک مفهـوم بـیش نیسـتند؛            اي این دو را چنان به کار می         کند و گاه عده    متبادر می 

م است آنچه در این. نمایند ، از حیث کارکرد از هم متمایز می       هکآن  حال   این است که در ،جا مه 
روییم؛ یعنـی  وبه قرآن فقط با تکرار معانی و الفاظ سر و کار نداریم، بلکه، با تصریف در بیان ر           

بیان معناي واحد به طرق گوناگون؛ به دیگر سخن، تصریف در بیان، چگـونگی سـاختاردادن         با  
. آیند  به اطالعاتی است که به ظاهر در گفتمان قرآنی، تکراري یا مسبوق به سابقه به حساب می                

یا تصریف بـراي    /  از تکرار و   اصلی این است که قرآن چگونه     در واقع، در گفتمان قرآنی بحث       
رسد انـواع تکـرار معـانی و بـه      هاي وحیانی بهرده برده است؟ به نظر می ها و اندیشه   بیان آموزه 

کند، اما قرآن     هاي قرآنی، بار معنایی خوشایندي به ذهن متبادر نمی          ویژه الفاظ در آیات و سوره     
مد از تکرار  اي ظریف و کارا    بواسطۀ ساختار اطالعات گفتمان در بطن فراکارکرد  متنی، به گونه          

 .ه برده است که به تصریف یا چندگونگی بیان و نه تکرار در بیان، دامن زده استبهر

 یبحث و بررس
 یقرآنگفتمان  در المعانی و فراکارکرد متنی پیشینۀ مرتبط با علم

شناسـی   هاي ساختاري و کـارکردي زبـان   شناسی قرآنی با برخی مؤلفه  زبانرسد  به نظر می  
. گی و از برخی جهات، تمایزات ماهوي و تبارشناختی دارد         یا رتوریک غربی تناظر و همبست     / و

را بـر بالغـت عربـی       } پـایی ارو{شناسی    توان سبک   معتقد است نمی  ) 380(براي نمونه، الکواز    
توان  با این حال، می. ، چون خاستگاه اولیۀ آن دو متفاوت است      رد، تا جایگزین آن شود    کمنطبق  
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هـاي    را بـا برخـی مؤلفـه      ) معـانی، بیـان و بـدیع      شـامل   (هاي فصاحت و بالغت قرآنی       ویژگی
المعانی که    براي نمونه، بخشی از علم    . شناسی اروپایی متناظر دانست     ساختاري و کارکردي زبان   

اي فصیح و بلیغ سـر و کـار دارد، بـا     ش عبارات در قالب سامانمند گزاره  با انتخاب الفاظ و چین    
ت و قواعـد مربـوط بـه ترتیـب و روابـط       یعنی چگونگی اتصال واژگان در ایجـاد جمـال     ،نحو

. شناسی اروپایی، متنـاظر اسـت   ۀ ساختار واژگان یک جمله در زبان    آفرینی بواسط   واژگان و معنا  
بسـتگی دارد، در حیطـۀ      ) context(مقـام   / بخشی دیگر از این علم که به مخاطـب و موقعیـت           

بررسی ) discourse analysis(مقال شناسی / و حتی گفتمان کاوي) pragmatics(کاربردشناسی 
. کننـد  نیز یاد مـی ) semantics of syntax(المعانی به معناشناسی نحو  لماز این رو، از ع. شود می

از این رو، در معانی، دربارة ارکان اصلی و فرعی کالم از مسندالیه و مسند گرفته تا تقسیم کالم              
طلبی   خبري به خبر ابتدایی، کالمبه خبري و انشایی، اهداف اصلی و فرعی متکلم، تقسیم کالم     

نکتـۀ  . کننـد    و غیـره، بحـث مـی        نـدا  ایی به امر، نهی، استفهام، تمنی،     انکاري و خبر انش    و کالم 
شناسـی نـوین و بـه ویـژه در       د این مسایل جملگی با مباحث زبـان       آی ه به نظر می   کن  یشگفت ا 

 نسبتاً دقیـق    و همخوانی هماهنگی  ) 2002 :1994،  1985(گراي مایکل هلیدي     شناسی نقش   زبان
ها و کارکردهاي زبان که هلیدي آنهـا         گراست که دربارة نقش      نقش شناسی دارد، چرا که در زبان    

سـاختار اطالعـات   سـاخت مبتـدایی و   دربـارة  نیـز   نامـد، و     می) metafunctions(را فراکارکرد   
/ سـاخت مبتـدایی  بحث . آید سخن به میان می )structure of discourse information(گفتمان 

المعـانی   بحـث علـم  مبتداسازي و نیز تقدیم و تأخیر مبتدا و خبر، از جمله مواردي است که در      
پژوهشگران غربی و عربی بسیاري دربارة ویژگی هاي بالغی قرآن سخن           . شود  قرآنی مطرح می  
ـ       )25(کتاب الکواز . به میان آورده اند    ان  شاید از جملـه جدیـدترین کتـب ترجمـه شـده بـه زب

ساکایدانی و   .فارسی باشد که اعجاز بالغی قرآن را به طور مبسوط بررسی و تحلیل کرده است              
شیوب نیز از میان پژوهشگران غربی مباحـث قرآنـی را از دیـدگاه تحلیـل گفتمـان و سـاختار                     

اي سـاده از   واره ابتـدا طـرح   ) 210-207(شـیوب   براي نمونـه،    . اطالعات قرآن بررسی کرده اند    
 ارایه داده و در نهایت، این فرضیه را مطـرح           سازي در زبان عربی کالسیک       زي و مبتدا  سا  کانونی

 کدام بخش جملـۀ  ،کند ترین عاملی است که تعیین می مهم) word order(گزینی  کند که واژه می
شــیوب عوامــل دیگــر، از جملــه . قــرار دارد) یعنــی در حکــم مبتــدا(فعلیــه در کــانون توجــه 

را چنـدان در مبتـدا   سازي با انّ و غیـره  ، تأکید)pronoun reduplication(سازي ضمیر  مضاعف
هـا را    ، این اسـلوب   »در قرآن هاي تأکید    اسلوب«در مقالۀ   ) 112(جیگاره  . داند  سازي دخیل نمی  

تأکید اسناد؛ تأکید مسـند و  : مردش ده و براي هر یک مواردي را بر میزیر سه دستۀ کلی جاي دا 
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یرها،  ضم  از تأکیدها به ویژه تأکید به واسطۀ       گونه که پیداست مواردي    ته همان الب. تأکید مسندالیه 
. کند ها اشاره می   ه ساکایدانی نیز بدان    ک اند ها و غیره، همان مواردي      اسامی معرفه، نکره و مفعول    

د را فهرسـت  هاي تأکی فقط اسلوب، )56 (نکته گفتنی این است که جیگاره بر خالف ساکایدانی     
آریـل  . آید که این تأکیدها را از نظر زبانی، بیانی و گفتمانی تحلیل کنـد      صدد بر نمی  کرده و در    

مطالعاتی در باب نحـو و معناشناسـی زبـان          نیز در فصل اول کتاب      ) 1988در وانزبراو،   (بالش  
سـازي و     تـدا سـازي ضـمیر بـراي مب       کند، کاربردهاي مضاعف    ، که وانزبراو آن را مرور می      عربی
 میان عبـارات اسـمیه   همبستگی«ساکایدانی در مقالۀ خود با عنوان    . کند بحث می سازي را     تعادل

طالعـات گفتمـان چنـد      ، براي بررسی سـاختار ا     »هاي فعلی در متون روایی قرآن      معرفه و صیغه  
سلسـله  ). givenness hierarchy (سلسله مراتـب آشـنایی  : از آن جمله است. دهد الگو ارایه می

سـاختار بررسـی    -ی را در سطح خرد  لگوهاي نظري است که اقالم زبان     مراتب آشنایی از جمله ا    
و ) noun phrase(هـاي اسـمی     سـاختار، گـروه  - کند؛ از جمله اقالم زبـانی در سـطح خـرد    می

ـ             . هاي مربوط بدان است    حیطه دل و  الگوي سلسله مراتب آشـنایی کـه سـاکایدانی آن را از گون
قالب جمله و در سـطح نحـو بررسـی    اطالعات را در گیرد، ساختار  به عاریه می  ) 78(همکاران  

سـازها و     رفـه معدر این الگو دربارة نحوة آشنایی خواننـده بـا اطالعـات مـتن بواسـطۀ                 . کند می
داننـد کـه کـدام         نویسندگان از کجا می    /گویندگانه  کن  یکند؛ ا   هاي ضمیرگونه بحث می     ساخت

خواننـدگان  / و شـنوندگان رند ب کار برا براي اشاره به موضوعی خاص بهها  شکل مناسب معرفه 
الگوي سلسله مراتـب  را تشخیص دهند؟ ها  معرفه نند که چگونه مصداق مورد نظر    دا از کجا می  

 empathy(ها، به طور سرراسـت بـا میـزان همـدلی      آشنایی خواننده با اطالعات بواسطۀ معرفه

degree (          که گوینـده اطالعـات را در        گوینده با خواننده در ارتباط است که خود با زاویۀ دیدي 
 discourse(در سطح گسـترة گفتمـان   دهد، تناظر دارد و زاویۀ دید نیز  اختیار خواننده قرار می

span (                 با ساخت مبتدایی و ساخت اطالعات گفتمان در بطن فراکـارکرد متنـی هلیـدي متنـاظر
) topic maintenance(از دیگر سو، قاعدة حفـظ موضـوع   . کنیم است که در زیر بدان اشاره می

موضـوع، فـرد یـا موجـودي        . شود  از جمله مباحثی است که در سطح گسترة گفتمان مطرح می          
کـه از آن بـه مبتـدا    (شناسـی، موضـوع    در زبـان . است که در گسترة گفتمان نقش اساسـی دارد   

theme   اي کـه   شود و گـزاره  اش صحبت می گفته است که درباره ، بخشی از پاره)کنند  هم یاد می
تواند، فاعل یا مفعـول فعـل        موضوع می . نام دارد ) rheme(کند، خبر    ربارة موضوع صحبت می   د

کند  موضوع، از تکرار جلوگیري می. یندنش کم مبتدا را دارد یعنی در صدر می     باشد اما همیشه ح   
. ها از جملـه عربـی و فارسـی، ضـمیر و انـواع آن همـین کـارکرد را دارنـد                      و در بسیاري زبان   



 105  ... کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی
 

و ترین اطالعات است     دهد که چه بخشی از جمله حامل بیش        بتداسازي نیز نشان می   م/  موضوع
 موضـوع را     حفـظ  قاعـدة ) 61در سـاکایدانی،    (هینـدز   . دهد  چه کسی این اطالعات را ارایه می      

مشـارك بـا عبـارت اسـمیه       ) ب شـود؛  مشارك معرفی مـی   ) الف: داند  متشکل از عناصر زیر می    
یه محذوف است، اما بـدان اشـاره        مشارك از عبارت اسم   ) جرد؛  گی   خطاب قرار می   مبتداء شده، 

کند، از آن به قاعدة حفظ موضوع یـاد   وقتی مبتدا، موضوعیت خود را در متن حفظ می    . شود می
تغییـر در   . کند  موضوع معموأل به واسطۀ معارف یا ضمایر موضوعیت خود را حفظ می           . کنند  می

پیش آورده و میزان همدلی گوینده یا خواننده را تغییـر          معارف و ضمایر، تغییر در زاویۀ دید را         
در واقـع، سـاخت مبتـدایی از جملـه     . دهـد  تغییر در زاویه دید نیز موضوع را تغییر می   . دهد  می

 . عوامل تغییر زاویۀ دید و میزان همدلی است

 مفهوم فراکارکرد از نگاه هلیدي
دسـتور  . گرا قـرار دارد     ن نقش ابر اساس دستور زب   ) 2004  و 1994،  1985(الگوي هلیدي   

 نظـر   یعنی نظامی براي بیـان معنـا در  ،گرا به این معناست که هلیدي زبان را نظامی معنایی     نقش
 یعنـی انـواع مختلـف       ،لفۀ مجزا ، یک زبان طبیعی را به تعدادي مؤ       هلیدي نظام معنایی  . گیرد می

ترین کارکردهاي  معنایی با کلیهاي  این توان. کند تقسیم می) meaning potential(توان معنایی 
از جملـه   :  انـد  نامـد، در ارتبـاط     مـی ) meta-functions(کارکردهـا   هـا را فرا     زبان که هلیدي آن   

ــگانی ــاي اندیشـ ــا)ideational (فراکارکردهـ ــی ) interpersonal(فردي ، بینـ ). textual(و متنـ
این فراکارکرد، معناهاي   . فراکارکرد متنی، کاربرد زبان براي تولید متون گفتاري یا مکتوب است          

نظام معنایی به گوینده اجازه     «در اینجا،   . زند ا در بافتی واقعی به هم پیوند می       دو کارکرد دیگر ر   
اي از اطالعـات       تکـه   و هـر عنصـر را بـه منزلـۀ           مـتن سـاختاردهی    دهد که معنا را به منزلۀ      می

در ). همـان  (»ه است، مرتبط کندتر بیان شد آور با آنچه پیش بندي کرده و به طرزي داللت  سامان
آید که تا چه میـزان بنـد و نـوع چیـنش      واقع، در این فراکارکرد از این مفهوم سخن به میان می      

در حقیقـت، فراکـارکرد متنـی از ایـن مسـأله      . رسـاند  متن به شکل گیري متن یاري می  بندهاي  
ویسـنده یـا گوینـده    شود یعنـی، چگونـه ن       چگونه گفته می   آورد که چه چیزي     سخن به میان می   

روابط میان بنـدها را     ) 154(هلیدي  . دهد خواننده را به سمت ادراك روابط میان بندها سوق می         
) cohesion( بند را زیر عنوان انسجام       روابط بیرونی . کند دو گونۀ درونی و بیرونی تقسیم می      به  

 به خواننده یـا     ،وندندپی هاي مختلف متن را به هم می        پاره کهکنند و عوامل انسجامی       بررسی می 
درونـی،  ( عوامل انسجامی عبارتنـد از ارجاعـات         برخی. رسانند  شنونده در ادراك متن یاري می     



 1388 زمستان، 55شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان 106

، )deictic pronouns(ي تگرضمایر اشار، )cataphora( پیش رو ،)anaphora( پس رو بیرونی،
ه برخـی از ایـن عوامـل از جملـ    . ضمایر فردي، حروف تعریف، صفات به جـاي اسـم و غیـره      

روابط درونی متن، بـه     . ضمایر با عبارات اسمیه معرفه یا معارف دستور زبان عربی متناظر است           
در واقع، فراکارکرد   . شود  و ساختار اطالعات گفتمان تقسیم می     ) مبتدا و خبر  (ساختار موضوعی   

از (را  اطالعـات  و چگـونگی سـاختار دادن بـه   میـزان  از یک سو، ساخت مبتدایی یعنـی     متنی،  
از ( و نو بودن اطالعات      یعنی میزان کهنه   ،دهندگی و از دیگر سو، ساخت اطالع     ،  )گویندهجانب  

. کنـد  و ارتباط میان اطالعات ارایه شده و سایر اطالعات گفتمان را مشخص می            ) جانب گیرنده 
سـاختار اطـالع دهنـدگی، خواننـده محـور و سـاخت             «گوید،   می) 2002(همانگونه که هلیدي    

ی هاي سامان دادن به اطالعات در جمله، یکـ   از جمله شیوه  ). 93(» حور است مبتدایی، گوینده م  
در . شـود   گروه مبتدا و گروه خبر تقسیم می       جمله به دو  /  مبتداسازي است که در آن هر بند       هم

» پیـام نقطۀ عزیمت «دهد و در حکم   مله، به آغاز جمله تغییر مکان می      اي از ج   سازي، سازه مبتدا
ابراهیمـی  (به باور هلیدي    . دهد  العاتی تازه را در اختیار شنونده قرار می       اط) 64 :1994هلیدي  (

خبـر نـام    آیـد،      بعد از مبتدا مـی     گیرد و آنچه بالفاصله    بند قرار می   مبتدا همیشه در ابتداي      ،)48
اي است که نقطۀ شروع پیام       ترین سازه   سازد مبتدا دست راست     مدلل می ) 3 مانه(هلیدي  . دارد
از نظـر  . یا فعل اصـلی باشـد  / کننده، ادات موقعیتی و  شرکت  آن سازه،  هکن  یا مشروط بر    ،است

عبـارت حــرف  {، )غیرمنـادایی (در مبتداسـازي، یـک گـروه اسـمی     ، )11میرعمـادي  (پـرینس  
اي از خـود     ن جمله، نشانه  شود و در بط    به ابتداي جمله پیشایند می    } قیديیا گروه   / اي و  اضافه

 اصـلی    هسـتۀ  ،خبر) 3 پهلوان نژاد (به زعم فیرباس    .  مرجع است  گذارد که با آن هم      می بر جاي 
 در سازماندهی بـه مـتن   ي مهم نقش ساختار،بخشد و مبتدا گفته است و ارتباط را تداوم می   پاره
و حجر ساخت مبتـدایی بـه صـورت    . هاي ص ید در داستان آفرینش در سوره  آ  به نظر می   .دارد

البتـه، ایـن مباحـث در بالغـت         . شاره خواهیم کـرد   خطی گسترش یافته است که در زیر بدان ا        
براي نمونه، مبحث تقدیم و تأخیر در بالغت عربی از همین پیشایند     . شوند  عربی نیز مطرح می     

در واقـع،  . یا پسایند شدن مبتدا و خبر بحث می کند که در الکـواز بـه تفصـیل آمـده اسـت             / و
کند کـه در جـاي خـود     لحاظ بالغی بحث می علل تقدیم و تأخیر مبتدا و خبر از         ةالکواز دربار 

مد براي نحوة انتخـاب     آن نیز از مبتداسازي به طرزي کارا      در مجموع، در قر   . تأمل برانگیز است  
بحث دیگر که   .  و نو بودن اطالعات استفاده شده است       ان کهنه و چینش ساختار اطالعاتی و میز     

 .تدر کارکرد متنی مطرح می شود، ساختار اطالعات گفتمان اس
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 ساختار اطالعات گفتمان
شود و آنچه     مطرح می ) utterance(گفته   ، ساختار اطالعات به شکل پاره     در تحلیل گفتمان  

در واقـع،   . نده و گیرنـده اسـت     گفته نقـش اساسـی دارد، برقـراري ارتبـاط میـان فرسـت              در پاره 
 همـان گونـه کـه       شـود، حکـم پیـام را دارد و         مـی اي که میان فرستنده و گیرنده مبادله         گفته  پاره

مـد بـه   ه پیام خود را به طـرزي کارا    کآن  نیز معتقد است؛ گویندگان زبان براي       ) 4587(کوتشی  
کنند ساختاري را بـه کـار برنـد کـه مخاطـب آن را بـه درسـتی                    یمخاطب انتقال دهند، سعی م    

 کنند بـا برجسـته و نشـان دار کـردن برخـی             ؛ طبیعی است که گویندگان تالش می      دریافت کند 
هـاي   پیـام در واحـدهایی بـا انـدازه        ) packaging(بندي کردن    ات یا گروه واژگان و با بسته      کلم

مخاطب نیز کلمـات و گـروه واژگـان را بـه همـان گونـه کـه         . مختلف، این مهم را انجام دهند     
ها،    زبانی به پاراگراف   بندي واحد  گفته را بر اساس تقسیم       ارایه داده، دریافت کرده و پاره      گوینده

بر سـرِ   از این رو، پیام. هاي فرعی، جمالت، بندها، عبارات و غیره، تعبیر خواهند کرد          گرافپارا
توان آن را بر حسـب       ختاري دارد که می   زبان آمدة گوینده و دریافت شده از سوي مخاطب، سا         

 سـاختار   بـه اًاهمیت اطالعات و مرزهاي میان واحدهاي زبانی مرتب کرد؛ از این ساختار عموم        
گـاه بـر حسـب      : هـاي گونـاگون دارد     مقولهاین ساختار،   ). همان(کنند   ییاد م ت گفتمان   اطالعا

نکتۀ گفتنی این اسـت کـه سـاختار اطالعـات گفتمـان در              . شود ررسی می جمله و گاه گفتمان ب    
تا حدودي با هم فـرق      ) که رویکرد غالب این جستار است     (دستور زبان عربی و زبان انگلیسی       

آورد که در ایـن مقالـه فرصـت نیسـت      ها و اختالفاتی را در پی می      فاوتکند که همین امر ت      می
دستور زبان رایـج    ساختار اطالعات در    ها یکی این است که        از جمله تفاوت  . ها اشاره کنیم   بدان

بـه  . شود  معناشناسی زبان مطرح می   هاي نحو و     در حیطه  عربی، به طور عمده در سطح جمله و       
که با اسم در (و اسمیه ) شود که با فعل آغاز می   (را به فعلیه    مله  ، ج  عربی دیگر سخن، نحو زبان   

یگـر سـو، در سـطح       از د . کنـد   ، تقسـیم مـی    )شود  یا مبتدا و خبر آغاز می     / قالب نهاد و گزاره و    
، ساختار اطالعـات نـه در       )که بطور عمده در بالغت عربی رواج دارد        (شناسی و گفتمان   کاربرد

گفتـه نقـش     شـود و آنچـه در پـاره         مطرح می ) utterance( گفته   که به شکل پاره   بل ،قالب جمله 
شـــود، برقـــراري ارتبـــاط  حـــو و معناشناســـی بـــدان پرداختـــه نمـــیاساســـی دارد و در ن

)communication (    از این نظـر، پـاره گفتـه، بـه مبتـدا       . میان فرستنده و گیرنده است)theme( ،
در سـطح   در واقـع،  .شـود  بندي می یمتقس) rheme(و خبر ) transitional zone(حالت گذرایی 

عنصـر  / و خبـر  ) theme(عنصـر آشـنا     / گفته، بـه مبتـدا      پاره گفتمان، ساختار اطالعات در حکم    
 ،)کننـد  مـی هـم یـاد     ) topic(که از آن بـه موضـوع        (مبتدا  . شود بندي می   تقسیم) rheme(ناآشنا  
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 اي که دربارة مبتـدا  و گزاره) عنصر آشنا(شود  اش صحبت می گفته است که درباره    بخشی از پاره  
ی اسـت  اسـم  در صرف و نحو زبان عربی، مبتـدا،  ).عنصر ناآشنا(نام دارد کند، خبر     صحبت می 

ا کلماتی است که بعـد از مبتـدا          کلمه ی  آید و مرفوع است و خبر،       که در ابتداي جمله اسمیه می     
). شـبه جملـه  ( و مجـرور  خبر یا مفرد است یا خبر جملۀ فعلیه و یا جار        . د و مرفوع است   آی می

و پاره گفته ) معناشناسی(، گزاره )نحو( ساختار اطالعات در فالب جمله     در هر حال، نحوه ارایۀ    
سـازي   کـانونی از آن جمله است مفـاهیم       . کند  را به میان باز می    ، پاي مفاهیمی اساسی     )گفتمان(
)focusing(   موضوع ،)topic (   و مبتداسازي)topicalization() ایـن مفـاهیم بـه      . ) بـاال  ك به . ر

 .تعبیري، نحوه جایگیري اطالعات و میزان اهمیت داشتن و نداشتن اطالعات را تبیین می کننـد      
رود و علم بالغت را       که از سطح نحو و معناشناسی صرف فراتر می         (در واقع، در گفتمان قرآنی    

ۀ آنهـا از    نحـوة ارایـ   ، بلکـه    شوند  فقط تکرار نمی  ) در قالب مضامین  (، اطالعات   )گیرد  در بر می  
و . هـاي ص    قرآنی آفرینش که به نوعی در سـوره       کند و داستان     اي به سورة دیگر فرق می       سوره

 .حجر تکرار شده، مصداق بارز این امر است

هـاي نـاظر بـه داسـتان آفـرینش در پرتـو           ساختار اطالعات گفتمـان در سـوره      / تصریف
 فراکارکرد متنی

از میـان   .  است تکرار شده هاي مختلف قرآن     ان در سوره   آفرینش انس  ،گونه که گفتیم   همان
در ایـن آیـات،   . کنـیم   سورة حجر اشـاره مـی  43-26ص و  سورة 85-71ها به آیات  این سوره 

بـه دو گونـۀ مختلـف از حیـث          ) داستان آفرینش انسان و ابلیس و سرکشی او       (مضمونی واحد   
 .شود نحوة ارایۀ اطالعات، بیان میپردازي و  عبارت

  سورة ص85-71ۀ آیات ترجم
پـس   )71 (.من بشرى را از گِـل خـواهم آفریـد       «: فرشتگان گفت  اه که پروردگارت به   گآن

]  به خـاك  [کنان براى او     درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم، سجده         ] الًکام[چون او را    
ر نمـو   ]  کـه [مگر ابلیس    )73 (.پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند      )72 (.»بیفتید د و از   تکبـ

اى ابلیس، چه چیز تو را مانع شد که براى چیزى که به دستان قدرت              «: فرمود )74 (.کافران شد 
: گفـت  )75(» جویـانى؟  برتـرى ]  جمله[خویش خلق کردم سجده آورى؟ آیا تکبر نمودى یا از           

]  مقام[آن  پس، از   «: فرمود )76 (.»اى اى و او را از گِل آفریده       من از او بهترم مرا از آتش آفریده       «
پروردگـارا،  «: گفـت  )78 (.»و تا روز جزا لعنت من بر تـو بـاد           )77 (.اى بیرون شو، که تو رانده    
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در حقیقــت، تــو از «: فرمــود )79 (.»شــوند مهلــت ده پــس مــرا تــا روزى کــه برانگیختــه مــى
نِ معلوم    )80 (،یافتگانى مهلت پس به عزّت تـو سـوگند کـه        «: گفت]  شیطان) [81 (.»تا روز معی 

از [حـقّ   «: فرمـود  )83 (.»مگر آن بندگان پاکدل تـو را       )82 (،برم همگى را جدا از راه به در مى       
م را از تو و از هر کس از آنان که تـو را پیـروى         )84: (گویم است و حق را مى    ]  من هرآینه جهنّ

 .)85(» شان، خواهم انباشت کند، از همگى

  سورة حجر43-26ترجمۀ آیات 
و پـیش از آن،    )26. (ن را از گِلى خشک، از گلى سیاه و بدبو، آفریدیم          و در حقیقت، انسا   

هنگامى را که پروردگار تـو بـه        ]  یاد کن [و   )27. (دود خلق کردیم   جن را از آتشى سوزان و بى      
پـس   )28. (بشرى را از گلى خشک، از گلى سیاه و بـدبو، خـواهم آفریـد             من«: فرشتگان گفت 

پـس   )29. (آن دمیدم، پیش او بـه سـجده درافتیـد          ح خود در  وقتى آن را درست کردم و از رو       
ه بـا سـجده     کـ ن  یجز ابلیس که خوددارى کرد از ا       )30(فرشتگان همگى یکسره سجده کردند،      

» اى ابلیس، تو را چه شده است کـه بـا سـجده کننـدگان نیسـتى؟             «: فرمود )31. (کنندگان باشد 
ز گلـى خشـک، از گلـى سـیاه و بـدبو،         من آن نیستم که بـراى بشـرى کـه او را ا            «: گفت )32(

و تـا    )34. (اى شـده  بیرون شو که تـو رانـده      ]  مقام[از این   «: فرمود )33(» .اى، سجده کنم   آفریده
پروردگارا، پس مرا تا روزى که برانگیخته خواهند شد         «: گفت )35. (روز جزا بر تو لعنت باشد     

: گفـت  )38(» .وقـت معلـوم   ] و[ روز   تـا  )37(یافتگـانى،    تو از مهلـت   «: فرمود )36(» .مهلت ده 
آرایم  در زمین برایشان مى   ] هم گناهانشان را  [ه مرا گمراه ساختى، من      کپروردگارا، به سبب آن     «
 : فرمـود  )40(» .مگر بندگان خـالص تـو از میـان آنـان را         )39(همه را گمراه خواهم ساخت،       و
در حقیقت، تـو را بـر بنـدگان     )41]. (شود منتهى مى[به سوى من    ]  که[این راهى است راست     «

گـاه همـه     و قطعاً وعـده    )42(من تسلطى نیست، مگر کسانى از گمراهان که تو را پیروى کنند،             
 )43(آنان دوزخ است، 

. شـود  تگان آغـاز مـی  داستان آفرینش در سورة ص با کالم مستقیم خداوند خطاب به فرش      
کند که نوعی التفات      معرفی می » الق«زاویۀ دید سوم شخص است و خداوند خود را با  با فعل              

 :است
 )71 (اذْ قالَ ربک لِلْمالئِکَۀِ انِّی خالِقٌ بشَراً مِنْ طینٍ

، خداوند ابتدا موجزوار داستان آفرینش انسان را از گل بـدبو   27-26در سورة حجر آیات     
 :کند و آفرینش ابلیس را از آتش معرفی می
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 و الْجانَّ خَلَقْناه مِنْ قَبلُ مِنْ نارِ السمومِ  )26(نْ صلْصالٍ مِنْ حمإٍ مسنُونٍ و لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِ
این گونه معرفی موجزوار، خواننده را با فضاي اصلی داستان و البته تقابل خاك و آتش و                 

منزلۀ داستانکی در این آیات، داستان تقابل انسان و جان، به          . کند  بالطبع، انسان و جان، آشنا  می      
، نقطـۀ اوج،  )rising action(، آغـاز، کـنش خیـزان    )exposition(پـردازي   کوتاه، داراي صـحنه 

االنسـان  (وار با اشخاص اصـلی   خواننده، موجز. گشایی است و گره) falling action(افتان  کنش
 آشـنا  )گـل بـدبو و آتـش   (اند، و نـوع شخصـیت آن دو     شده» ال«که هر دو معرفه به      ) و الجان 

، نقش مبتدا را دارد کـه ضـمیر متصـل           »ال«در حکم اسم معرفه به      » الجان«،  27در آیۀ   . شود  می
در ایـن آیـه، خبـر عبـارت اسـت از           . ، نشانی از آن اسـت     »خلقناه«در  » ه«) anaphora(پس رو   

نْ نارِ السمومِ    خلقناه  « نْ قَبلُ مِ  جمع استفاده   خداوند براي آفرینش االنسان و الجان، از ضمیر       . »مِ
دهـد کـه خداونـد در آفـرینش           این امر و برابري تعداد واژگان در دو آیه، نشان می          . کرده است 

ایـن امـر بـدان معناسـت کـه آن دو در آفـرینش               . انسان و الجان هیچ تمایزي قایل نشده است       
 این در حالی است کـه در عـین برابـري   . یکسانند و از این حیث هیچ برتري بر یکدیگر ندارند    

ه، خداوند ابلـیس را پـیش از طغیـان،          کن  ینکتۀ جالب دیگر ا   . کند  در آفرینش، الجان طغیان می    
کند و شاید به تعبیري بتوان عنوان کرد که مبتدا شدن او نیز به نوعی دلیـل بـر    الجان خطاب می 

 نکتۀ دیگر این است که در این دو آیه، خداوند از فعل      . اهمیت مقام او پیش از طغیانگري است      
این امر نشـان    . کند، بدین معنی که آفرینش هر دو به پایان آمده است            استفاده می » خلقنا«ماضی  

در . شـود   دهد که بر خالف خط سیر منطقی و گاهشمارانه، داستان آفرینش از پایان آغاز می                می
و » سـان ان«معرفه بـودن  . شود آید و بعد آغاز داستان ذکر می   واقع، ابتدا نتیجه و پایان داستان می      

 سورة حجـر آمـده   28نیز به همین دلیل است، چرا که در آغاز داستان که در آیۀ         » ال«به  » جان«
م    » بشر«است، انسان و الجان به صورت اسم نکره          همینجا گفتنی  . آمده است » ابلیس«و اسم علَ
 داسـتان   پایـان اًظـاهر . پردازي قرآن است  هاي داستان   است که شیوة پایان به اول، از جمله شیوه        

 بـه بعـد،   28بـاري، از آیـۀ      . آفرینش انسان و الجان، آغاز کشمکش و تقابل میـان آن دو اسـت             
در سورة حجر، پس از     . رود  داستان آفرینش به موازي داستان آفرینش در سورة ص به پیش می           

همان گونه که گفتیم درسـت اسـت        . شود  معرفی کلی فضا و اشخاص، جزییات داستان ذکر می        
کند؛ ولی نحـوة ارایـۀ     در مقام گوینده، مضمونی مشترك را در این دو سوره بیان میکه خداوند 

تـري را از داسـتان        اي است که گویی خواننده در مقام گیرنده، جزییـات تـازه             اطالعات به گونه  
 :آغاز هر دو سوره چنین است. شنود آفرینش می

 )71 (نْ طینٍاذْ قالَ ربک لِلْمالئِکَۀِ انِّی خالِقٌ بشَراً مِ
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کباذْ قالَ ر نُونٍ وسإٍ مملْصالٍ مِنْ حشَراً مِنْ صالئِکَۀِ انِّی خالِقٌ ب28 (لِلْم( 
عبارات آغازین داستان آفرینش در دو سوره یکسان است؛ با این حال، در سورة حجر، به                

رینش در سـورة ص  ه، داستان آفـ   کن  ینکتۀ دیگر ا  . گلی سیاه و بدبو   : نوع طین اشاره شده است    
 اً، عینـ 30-29 و 73-72زوج آیـات  . تر ذکر شده است تر و در سورة حجر با جزییات بیش        کلی

 :اند در دو سوره تکرار شده
 فَسـجد الْمالئِکَـۀُ کُلُّهـم أَجمعـونَ       ) 72( فَقَعوا لَه ساجِدینَ      فَاذا سویتُه و نَفَخْت فیهِ مِنْ روحی      

)73( 
 سـجد الْمالئِکَـۀُ کُلُّهـم أَجمعـونَ       ف َ )29 ( فَقَعوا لَه ساجِدینَ    یتُه و نَفَخْت فیهِ مِنْ روحی     اذا سو فَ

)30( 
درست است که آیات یکسانند، اما هر یک از این آیات در بافـت سـوره و در مجـاورت                     

 .یابند آیات پیشین و پسین، بار معنایی تازه می
تَکْباس لیسکانَ مِنَ الْکافِرینَاالَّ اب 74 (رَ و( 

 )31 ( أَنْ یکُونَ مع الساجِدینَ الَّ ابلیس أَبىاِ
پردازي  در این دو آیه، مضمون اصلی، سرکشی ابلیس است اما به دو گونۀ مختلف عبارت              

ه همـین  کن یکند و به ا  بینی ابلیس اشاره می      سورة ص به صفت کِبر و بزرگ       74آیۀ  . شده است 
 سورة حجـر، بـه صـفت سرکشـی ابلـیس      31در آیۀ . دهد  او را در زمرة کافران قرار می     ویژگی

 سـورة بقـره،   34در آیۀ . دارد ه، این سرکشی او را از سجدة بر آدم باز میکن یشود و ا    اشاره می 
 :شود به این دو صفت ابلیس، در یک آیه اشاره می

 )34 ( و استَکْبرَ و کانَ مِنَ الْکافِرینَ سجدوا اال ابلیس ابىو اذْ قُلْنا لِلْمالئِکَۀِ اسجدوا لِادم فَ
 سورة بقـره، بـه داسـتان آفـرینش انسـان و سرکشـی               39-30در واقع، در این آیه و در آیات         

در مجمـوع، ضـرباهنگ کـالم، طـول     . اي کامأل گوناگون اشاره شـده اسـت        پردازي ابلیس با عبارت  
 با فضاي سورة بقره و مقتضیات آن هماهنـگ اسـت     ن این آیات کامالً   آیات و ایقاعات کند و سنگی     

شـود و   ه، طول آیات و موسیقی کالم در آیات سورة ص و حجر تندتر و سـریع تـر مـی         کحال آن   
خواننده با ضرباهنگ و ریتم تندتري، شاهد مبادالت کالمی میـان خداونـد بـا فرشـتگان و ابلـیس                    

ها یکسان است و حتـی عبـارات و آیـاتی، عینـاً               ن این سوره  ه مضمو کن  یبه دیگر سخن، با ا    . است
اي است کـه پدیـدة      ها تکرار شده است، نحوة ارایۀ اطالعات و چینش اقالم زبانی به گونه             در سوره 

بـدل  ) یعنـی تصـریف در بیـان   (اي جـذاب و تامـل برانگیـز         تکرار را از حالت  مالل آور به پدیده        
 :اوند از ابلیس به دو گونۀ متفاوت آمده استدر زوج آیۀ بعدي، پرسش خد. کند می
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 )75 (قالَ یا ابلیس ما منَعک أَنْ تَسجد لِما خَلَقْت بِیدي أَستَکْبرْت أَم کُنْت مِنَ الْعالینَ
 )32 (الَ یا ابلیس ما لَک أَالَّ تَکُونَ مع الساجِدینَق

و بـه صـورت اسـم علَـم         ) participant( سورة ص، ابلـیس در مقـام مشـارك           74در آیۀ   
)»آید؛ کِبر ابلیس مضمون      یا معرفه شده و از کِبر ابلیس نیز سخن به میان می           / معرفی و ) »ابلیس

نیز حفظ مضمون کرده و کِبـر ابلـیس را دلیـل            ) 75(اصلی آیه است و بدیهی است که آیۀ بعد          
معرفـی  ) »ابلـیس «(ت اسم معرفـه     در این آیه، مشارك به صور     . کند  سجده نکردن او معرفی می    

در ادامۀ آیـه، ابلـیس در مقـام         . گیرد  دوباره شده و در مقام مبتدا، مورد خطاب خداوند قرار می          
شود اما    مستتر می » تسجد«، ضمیر منفصل تو در      »منعک«در  » ك«مبتدا در ضمیر متصل مفعولی      

 سورة حجر نیز، ابلیس،     31ۀ  در آی . کند  به هر حال، مبتدا بودگی یا موضوعیت خود را حفظ می          
م، مبتداي آیه است و در ادامۀ آیه، موضوعیت خود را در                 حفظ » یکون«و  » ابی«در مقام اسم علَ

ـ        /  نیز موضوع  32در آیۀ   . کند  می واسـطۀ  ه مبتداي اصلی ابلیس است کـه موضـوعیت خـود را ب
، 75 آیـۀ    در. حفـظ کـرده اسـت     » تکـون «و ضمیر منفصل فـاعلی تـو در         » لک«در  » ك«ضمیر  

ه چـرا ابلـیس آنچـه را    کـ ن یـ ا: شـود  به خواننده ارایه می) new information(اطالعاتی جدید 
در نگـاه مفسـر     » یا به کار بسـتن اهتمـام تمـام        / به نشانۀ قدرت و   «خداوند خود با دستان خود      

ایـن اطالعـات بنـابر      . کند  خلق کرده است، سجده نمی    ) 343 :17. ج،  وسوى همدانى م(المیزان  
 سـورة ص،  75افت سورة حجر از خواننـده دریـغ شـده اسـت و خواننـده بـا خوانـدن  آیـۀ             ب

آورد و به تعبیري داستان تقابل انسان         اطالعات تازه اي دربارة سجده نکردن ابلیس به دست می         
تري پیدا کرده و خالء ها و فواصل موجود در داسـتان آفـرینش پـر               و ابلیس، شاخ و برگ بیش     

 : بعديزوج آیۀ. شوند می
  )76 ( مِنْ نارٍ و خَلَقْتَه مِنْ طینٍ قالَ أَنَا خَیرٌ مِنْه خَلَقْتَنی

  )33 (الَ لَم أَکُنْ لِأَسجد لِبشَرٍ خَلَقْتَه مِنْ صلْصالٍ مِنْ حمإٍ مسنُونٍق
این دو آیه، پاسخ یکسان ابلیس را به دو گونۀ متفاوت و با دو عبـارت پـردازي گونـاگون     

کنـد کـه از انسـان     تري اظهار می  سورة ص، ابلیس با تأکید بیش76در آیۀ . کند بندي می  تساخ
در ایـن آیـه نیـز بـه نظـر      . برتر است، چرا که خداوند او را از آتش آفریده و انسـان را از گـل                

شود، مبتداي اصلی آیه  معرفی می» انا«آید، ابلیس در مقام مشارك که با ضمیر منفصل فاعلی          می
در واقع، خواننده در این آیه، از . و این البته با آیات پیشین همین سوره نیز همخوانی دارد       است  

نگرد؛ از این رو، ابلیس ابتدا به جنس خـود کـه از آتـش اسـت و         زاویۀ دید ابلیس به ماجرا می     
 سورة حجر، ابلـیس پاسـخی   33اما در آیۀ . کند سپس به جنس انسان که از گل است، اشاره می       
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 سورة ص را با عباراتی متفاوت و در حقیقت متناسب با بافت آیات پیشین ارایـه                 76 آیۀ   مشابه
، بـه نـوع گلـی کـه انسـان از آن             )همان گونه که در آیات پیشین دیدیم      (در این سوره    . دهد  می

بدیهی اسـت کـه ابلـیس نیـز در پاسـخ بـه پرسـش                . اشاره می شود  ) مإٍ مسنُونٍ ح(آفریده شده   
کند و دلیل طوالنی شدن ضرباهنگ آیه نیز به همین دلیل  ین ویژگی گِل اشاره می    خداوند به هم  

نکتۀ مهم دیگر این است که ابلیس در پاسخ خود به سجده نکـردن بـه بشـر نیـز اشـاره                      . است
دانیم که در آیات پیشین، سجده کردن بر انسان، مضمون اصلی آیات به شمار          کند و نیک می     می
ه، کـ ن  ینکتۀ سوم ا  . دهد  سب پاسخ ابلیس را با بافت آیات پیشین نشان می         همین امر تنا  . آید  می

. کنـد   خطـاب مـی   » بشر« سورة ص، انسان را با اسم عام         76ابلیس بر خالف پاسخ خود در آیۀ        
دهـد کـه      ه انسان را با همان کالمی خطاب قرار می        کن  ییکی، ا . این خطاب مبین دو نکته است     

در آن آیـات خداونـد امـر فرمـوده     . »انی خالق بشرا«: ده بودخداوند در آیات پیشین خطاب کر   
پرسد کـه   در این آیه، ابلیس می. جملگی فرشتگان، بشري را که او خود خلق کرده، سجده کنند        

را که خداوند از گل بدبو آفریده، سجده کند؟ به دیگر سخن، او هرگـز چنـین          » بشري«آیا باید   
حی این حرف این است کـه بـا امـر خـدا بـه مبـارزه                معناي تلوی . بشري را سجده نخواهد کرد    

ه، با مخاطب قرار دادن انسان در مقام اسم نکره، ابلیس به نوعی             کن  ینکتۀ دوم ا  . برخاسته است 
کند و با این کـار، بـه تعبیـري، بـه      منزلت و مقام انسان را که مخلوق آفریدگار است، تحقیر می    

ه، ابلـیس انسـان را در       کن  ینکتۀ دیگر ا  . کند  دام می مخالفت با امر خداوند و دشمنی با انسان اق        
و ضـمیر   » انّـا «کند و خود را با ضمیر منفصل          خطاب می » ه« سورة ص  با ضمیر متصل        76آیه  

کاربرد ضمیر به جاي اسامی همان گونه که سـاکایدانی خـاطر نشـان              . »خلقتنی«در  » ي«متصل  
است و این بدان معناست که دوربین از زاویـۀ  گی    کند، مبین باال بودن میزان آشنایی و معرفه         می

بـه دیگـر سـخن، ابلـیس از     . نگـرد  دیدي نزدیک به ابلیس و در واقع از دیدگان او به انسان می    
کند و از این روست که در برابري خود با انسـان، اول   زاویۀ نگاه خود دربارة انسان قضاوت می    

عد به انسان که از گِل است و در حکم مرجـع           که از آتش است و ب     ) »انّا«(کند    به خود اشاره می   
اگر این نکته را بپذیریم که زاویۀ دید به ابلیس نزدیـک اسـت، آنگـاه    . محذوف است » ه«ضمیر  

: که صفت تفضیلی است، از جانب ابلیس مایۀ شگفتی ذهن خواننده است           » انا خیر «کاربرد واژة   
به معنـاي  » انا خیر«شود و کاربرد واژة     یدر آیات پیشین به صفت کِبر و برتربینی ابلیس اشاره م          

 . قرار دارد» عالین«و » کافرین«، »استکبر«برتر بودن، در راستا و همخوان  با واژگان 
 :شود  تکرار میاًزوج آیات بعدي عین

      جیمر مِنْها فَانَّک 77(قالَ فَاخْرُج (   نَتیلَع کلَیانَّ ع ینِ      الى  ومِ الدوی )78(   فَـأَنْظِرْنی قـالَ ر ب  
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 )81( یومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ  الى )80(قالَ فَانَّک مِنَ الْمنْظَرینَ  )79( یومِ یبعثُونَ  الى
ـ  )35( یومِ الدینِ     َانَّ علَیک اللَّعنَۀَ الى   و  ) 34(الَ فَاخْرُج مِنْها فَانَّک رجیم      ق   الَ رب فَـأَنْظِرْنی   ق

 )38( یومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ  لى اِ)37(الَ فَانَّک مِنَ الْمنْظَرینَ  ق)36(یبعثُونَ   ومِ  ی الى
پـردازي مشـابه، در بافـت دو سـوره، معنـایی تـازه پیـدا             اما این دو آیات به لحاظ عبارت      

 نظـر، پاسـخ     از این . کنند که با فضا و درونمایۀ  سوره و آیات پسین و پیشین خود متناسبند                می
خداوند به ابلیس مبنی بر خروج از مقام و منزلت خود، با توجه به پاسخ ابلـیس در دو سـوره،                     

و ضـمیر  » انـا «، ابلیس خود را با ضمیر منفصل        . سورة ص  76در آیۀ   . یابد  اي می   بار معنایی تازه  
. »خلقناه«ر د» ه«کند و انسان را با ضمیر متصل غایب           معرفی می » خلقتنی«در  » ي«متصل فاعلی   

» لعنتـی «، در پاسخ به منیت ابلـیس، نفـرین خـود را بـه صـورت       77از این رو، خداوند در آیۀ       
ه، در سورة حجر، نفرین خـود را بـه صـورت اسـم خـاص               ککند؛ حال آن      بیان می ) لعنت من (
گفتـۀ خداونـد دو معنـاي         معنـاي پـاره   . کند که متناسب با بافـت سـوره اسـت           بیان می » اللعنته«

میزان تحکم و شدت فرمان خداوند به ابلیس با توجه به نافرمـانی         . ردشناختی متفاوت دارد  کارب
البتـه هـر دو آیـه، عبـاراتی     . و مخالفت ابلیس با ارادة الهی، تأثیري فزاینده و دندان شـکن دارد        

دقیقأ مشابه دارند، ولی لحن، آهنگ و طرز بیان جمله که جملگی در کاربردشناسی زبان مطرح                 
. وند، گویاي شدت و حدت فرمان الهی مبنی بر خروج ابلیس از مقام و منزلت خود است                ش  می

 :زوج آیات بعدي
 )83(االَّ عِبادك مِنْهم الْمخْلَصینَ  )82(قالَ فَبِعِزَّتِک لَأُغْوِینَّهم أَجمعینَ 

االَّ عِبـادك مِـنْهم      )39( لَـأُغْوِینَّهم أَجمعـینَ       لَأُزینَنَّ لَهم فِـی الْـأَرضِ و        الَ رب بِما أَغْویتَنی   ق
 )40(الْمخْلَصینَ 

در . پردازي آنهـا متفـاوت اسـت        این زوج آیات نیز مضمون مشابه دارند، اما نحوة عبارت         
تر بدهد و اندکی از طرح و برنامـۀ خـود را          تر و طوالنی    کند پاسخی کامل    واقع، ابلیس سعی می   

ایـن پاسـخ در   . آرایـم  گناهانشان را بـراي آنهـا در روي زمـین مـی           : ترسیم کند براي آیندة بشر    
از حیث مناسبت درون متنی آیات نیز، این آیـات          . راستاي بافت سوره و آیات پیشین قرار دارد       

زوج آیات پایـانی نیـز در عـین      . کند  تر بیان می    نسبت به آیات سورة ص، اغواي ابلیس را کامل        
 :آیند وره متناسبند، شرح و تفسیر یکدیگر نیز به شمار میحالی که با بافت دو س

 )85(لَأَملَأَنَّ جهنَّم مِنْک و مِمنْ تَبِعک مِنْهم أَجمعینَ  )84(قالَ فَالْحقُّ و الْحقَّ أَقُولُ 
      تَقیمسم لَیطانٌ ا          )41(قالَ هذا صِراطٌ ع الَّ مـنِ اتَّبعـک مِـنَ     انَّ عِبادي لَیس لَـک علَـیهِم سـلْ

غاوینَ  هم أَجمعینَ  )42(الْ عِدولَم نَّمهانَّ ج 43(و(. 
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  نتیجه
آور   تکـرار شـوند، تکرارهـا مـالل        اًه در قرآن، مضامین و الفاظ ممکن است، عینـ         کن  یبا ا 

ر تـوان گفـت در هـ        ه مـی  ککنند؛ چندان     هاي هر سوره عمل می      نیستند، بلکه متناسب با ویژگی    
از این اسلوب تازه به تصریف      . روند  سوره اجزاي تکرار شونده با بیان و اسلوبی تازه به کار می           

رسد با مبحث ساخت مبتدایی و ساختار اطالعـات گفتمـان در              در بیان یاد کردیم که به نظر می       
ساخت مبتـدایی، گوینـده محـور و سـاختار اطالعـات         . در فراکارکرد متنی هلیدي متناظر است     

در ساخت مبتدایی، از میزان همـدلی، زاویـۀ دیـد و نیـز حفـظ و       . ان، شنونده محور است   گفتم
ۀ معـارف یـا ضـمایر موضـوعیت     طواسـ ه  بالًموضوع معمو. آید تغییر موضوع سخن به میان می 

تغییر در معارف و ضمایر، تغییـر در زاویـۀ دیـد را پـیش آورده و میـزان           . کند  خود را حفظ می   
در . دهـد   تغییر در زاویه دید نیز موضوع را تغییر می        . دهد  ننده را تغییر می   همدلی گوینده یا خوا   

در سـاختار  . واقع، ساخت مبتدایی از جمله عوامـل تغییـر زاویـۀ دیـد و میـزان همـدلی اسـت              
نوع ساخت مبتدایی و . شود  اطالعات گفتمان بر نحوة چینش و ارایۀ اطالعات در متن تأکید می           

و . هـاي ص    به ویژه در سوره   (هاي ناظر به داستان قرآنی آفرینش         هنیز چینش اطالعات در سور    
ه اطالعات داستان آفـرینش بـه نـوعی در دو سـوره تکـرار               کن  یاي است که با ا      به گونه ) حجر
از ایـن حیـث، سـاخت مبتـدایی و          . انـد    بدیع ارایه شده   شوند، این تکرارها به دو طرز کامالً        می

المعانی، متناظر بـه      مطرح در بالغت قرآنی و به ویژه با علم        ساختار اطالعات گفتمان با مباحث      
 . آید نظر می
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