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چکیده

پیوند و ارتباط دو سوویة سواتاار اا حتاوا در تااحی آثار ارزشاند ادای ،احری انکارناپذیر است.
توجو و ننکواد در این حسووو وو و نیز اثبات چنین ارتباط دوسووووی ای ،از اهداف حهم حکاب
عبدالقاهر جرجانی اسوت ن در نقد جدید نیز فرحالیسوتهای روسی آن را حطرح نردند و تأنید
اسیار ار آن دارند .قرآن نریم ا حنزلة نقطة اوج و نیز سرآحد آثار ادای ،از این ویژگی اهرۀ تاام و
ناال ارده اسوووت ازاین رو ،تأحل و ژرفنگری ویژهای حیطوبد .در این نوشووواار اا اهرهگیری از
رود توصویفی -تتویوی نوشو

شوده اسوت ،اا

اندنی از زیباییهای ساتااری قرآن را اا

حتوریت دو نظریة «نظم» و «آشوناییزدایی» اررسوی شود و تأثیر سازونارهای زاانی و جنب های
سواتااری ار حضاون و حتاوا نشان داده شود .اا نظر ا هدف حذنور ،ااادا ا اررسی نظریة نظم
و هاانندیهای حوجود حیان این نظری اا اصوول ارجسووا سووازی فرحالیسووتها حیپردازد ،س و
تالد حینند اا توج ا دو نظریة فوق ،سوواتاارهای زاانی سووورۀ حبارنة «لیل» و ارتباط آنها اا
حتاوای این سوووره را تتویل و اررس وی نند .سووورۀ حبارنة لیل سوواتاارهای زاانی و حوس ویقایی
هدفاند ،حنظم و حنسومای دارد .سواتاار حنظم نتوی و اسوافاده گسارده از تکنیک تکرار و نیز
ارجسا سازی ا صورت توازن آوایی ،واژگانی و نتوی در این سوره ناحالً حشهود است.
واژههای کلیدی

قرآن نریم ،سورۀ لیل ،نظریة نظم ،نظریة آشناییزدایی ،ساتاار ،حتاوا.
*نویسنده مسئول
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مقدمه

(ر .ج اهرامپور ،0912 ،ص)1؛ این درحالی اسووت ن

در پی نواود در اعمواز قرآن ،از هاوان قرنهای

غالباً نسوبت ا دیدگاههای سنای گذشاگان حا پیراحون

ناساین ،نظرات و اندیش های حااوفی پیراحون شروط

نقد ادای ،تا حد اسوویاری غفوت شووده اسووت .در این

فصاحت و االغت یک حان حطرح شد و دانشاندان حا

حیوان ،دیودگاههای عبدالقاهر جرجانی و نظری نظم او

هرنودام او گونو ای او تأحل در این ااب پرداتاند و

از آنما ن نزدیکی و حشووااهت اسوویاری اا نقد جدید

انودیشووو هوا و نظرات حافواوتی ارائ دادهاند ،عدهای

دارد ،عنایت ویژهای حیطوبد.

هاانند جاحظ ،ااوهالل عسگری و قداح  ،فصاحت را

«اهایت نظری نظم در این اسووت ن اا شووات های

ا الفاظ حیدانسوواند و ارای حعنا اصووالت چندانی قائل

حااوفی حانند زاانشووناسووی سوواتاارگرا و نقشووگرا،

نبودنوود (ر .ج جوواحظ ،0393 ،ص090؛ عسوووگری،

سوبکشوناسی ،نقد ادای و تتویل ناراردی و گفااانی

 ،0103ص11؛ قوداحو  ،0918 ،ص )99و عدۀ دیگری

حرزهای حشووار دارد» (هادی و س وید قاسووم،0938 ،

هاانند اان اثیر ،در فصوواحت و ش ویوایی ،اهایت را از

ص .)082

آن حعنا حیدانسواند؛ زیرا حعنا جان نالم است و ادون

در نقوود احروز ،شوووکوولگرایی ن و از حهمترین

آن ،لفظ اهایای ناواهد داشت (ر .ج اان اثیر،0313 ،

رویکردهای نقد ادای اسووت و فرحالیسووتهای روسی

و تفکّر غالب

در

ص .)091این نشوووان حیدهد ن این

آن را حطرح نردهاند ،اا آنچ عبدالقاهر قرنها پی

آنووان در ارزی واای حاون ادای حعطوف ا و «جزء» ی وا

نظری نظم تود حطرح نرده اسووت ،اویژه در توج ا

نوچوکترین واحد و ا تعبیر آنان «حفردات» یک اثر

نل در اررسوی سوواتااان اثر ادای ،شووباهت اس ویاری

ادای اسوووت و در اتز از زیبایی یک اثر از داشوووان

دارد« .فرحالیسوتها نسانی هساند ن در نگاه و نقد و

عام و شوواحل نسووبت ا آن حتروم اودهاند؛ ولی

ادای ا فرم و یک ارچکی حان توج دارند .از

این

آفرین

حقیقت آن است ن تاساگاه زیبایی ،نظام یا سیساای

نگواه آنان ،نواات ا صوووورتی حسووواقل و حمزا فاقد

اسوووت ن از ترنیب اجزای تاص زاانی و حعنایی در

ارزد ادای و هنری هسوووانود؛ زیرا جوایگاه و ارزد

ننار یکدیگر ا وجود حیآید و این هاان چیزی است

هنری نواات صورفاً در حوقعیت انضااحی و در حالت

نو عبودالقواهر جرجوانی در «نظریة نظم» تود ا آن

پیوسوواگی اسووت ن پیدا حیشووود» (شووفیعی ندننی،

رسوویده اسووت« .او اثر ادای را هاچون یک نلّ ا هم

 ،0930ص  .)39نکاة حهم این اسوووت ن نسوووبت ا

پیوسووا نگاه حینند و ارای اجزای نالم پی

از آنک

شوووبواهوت دیدگاههای جرجانیِ قرن پنمم همری اا

او ترنیبِ نالم درآیند ارزد چندانی قائل نیسوووت»

فرحالیسووتهای قرن ایسووام حیالدی تا حد اسوویاری

(نوروزی ،0931 ،ص.)891

غفوت شوووده اسوووت ن این حقال در حد توان ا این

در حقیقوت ،آنچو جرجوانی در نظریة تود ار آن

حوضووووو تواهد پرداتت .در این حقال تالد ار این

تأنید ورزیده است ،اررسی حعناگرایانة نتو و ا نوعی

اسووت ن ضووان ارائة تعریفی از نظریة نظم عبدالقاهر

تتویل گفااانی دساور زاان حان است ن در حطالعات

جرجوانی و نیز ارتی نظریات حطرحشوووده از جانب

زاوانی و ادای ،احروزه فراوان از آن نام ارده حیشوووود

فرحالیستهای روسی در نقد ادای حعاصر ،ساتاارهای
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زاانی سوورۀ لیل و ارتباط آنها اا حتاوای سوره تتویل
شود .هدف این حقال پاسخ ا پرس های زیر استج
-0وجوه اشارا نظریة نظم اا نظریة آشناییزدایی

ارتباط آنها اا حتاوای این سوره پرداتا و ساتاارهای
زاوانی و حوسووویقایی این سووووره و ارتباط آن¬ها اا
حتاوای سووره را در قالب ناودارهای تطی و ساونی
ا تصووویر نشوویده اسووت ،و نیز پایانناح ای اا عنوانج

چیست؟
-8چ عناصر و عواحل ساتااری ،زیباییهای ادای
حوجود در سورۀ «لیل» را شکل داده است؟
-9ساتاارهای زاانی در سورۀ لیل چ ویژگیهایی
دارند و ارتباط آنها اا حتاوای سوره چگون است؟

«النظم القرآنی فی سوورۀ یوسف «(جاال رفیق یوسف
التاج عوی8111 ،م ،دانشگاه النماح الوطنیة نااو ) و
«النظم القرآنی فی سوورۀ هود دراسة سسووایة» (حمدی
عودۀ ساولتیة ،8113 ،دانشووگاه غزه) ن پ

عای

از

حقدحاتی در تصوص سبکشناسی و ریش های آن در
-2پیشینة تحقیق

االغت عرای ،ا اررسوی اسووووب قرآنی در دو سوره

اعماز زاانی قرآن نریم ،تاننون حوضوووو اس ویاری

حووذنور اووا حتوریوت عوم حعووانی و ایوان پرداتاو و

از حقاالت و ناابهای حااوف را ا تود اتاصووواص

وحدت سواتاار اا حتاوا در قرآن را ضان حباحثی از

داده اسوووت .از جاوو آثوار انمامشوووده در این زحین

قبیل تقدیم و تأتیر ،حذف و اضاف  ،الافات ،اساعاره،

حیتوان ا این حقاالت اشوواره نردج «اإلعماز القرآنی و

تشووبی و ...نشووان دادهاند .اا نظر ا آنچ ذنر شوود ،در

نظریة النظم» (حاتم صوووالل الضووواحن0181 ،ق ،حموة

هیچکدام از ناون های یادشووده ،سوووره «لیل» حسوواقالً

از ایان حعنی لغوی نظم

اررس وی و تتویل نشووده اسووت و اا توج ا سوواتاار

نزد لغتدانان ،پیش وین و قدحت نظریة نظم را اررسووی

زیبای این سوووره و توازن و تناسووب و آیات آهنگین

ا جستوجوی ریش های این نظری در

آن ،اررسووی سوواتااری سوووره و ارتباط اا حعنای آن

آفاق الثقافة و الاراث) ،ن پ
نرده و س

حیوان آراء نتویوان ،اداواء ،االغوتدانوان و نیز حؤلّفان

ضروری ا نظر حیرسد.

ناابهای اعماز قرآن ،پرداتا است و در نهایت آثار
حوجود در زحینو نظم قرآن و حؤلّفووان آنهووا را حعرفی
نرده اسوووت« .اإلعمواز الوغوی األسوووووای فی القرآن
الکریم دراسووة نظریة النظم فی سووورۀ غافر» (سووای
حسوونعویان0939 ،د ،حموة اتوث فی الوغة العرایة و
آدابها دانشگاه اصفهان) ن ضان تعریف نظریة نظم
و ایوان نظرات حااوف دراوارۀ این نظریو  ،عنوواصووور
س و گانة نظم اعم از لفظ ،ترنیب و حعنی را در سوووره
غافر اررسی نرده است« ،پیوند فرم و ساتاار اا حتاوا
در سوره حبارن تکویر» (هوحن ناظایان ،0938 ،حمو
انمان ایرانی زاان و ادایات عرای ،شوواارۀ  )81ن ا
تتویل فرم و ساتاار در سورۀ حبارنة تکویر و اررسی

-3نظریة نظم
نظریوة «نظم» عبودالقاهر جرجانی را حیتوان نقطة
عطف االغت عرب دانسوت ن تتول عظیای در سیر
تطوّر عوم االغووت و نقوود ا و وجود آورد« .رویکرد
االغی عبدالقاهر در تتویل حان ن ا اررسوووی رااطة
نتو و حعنا حاکی اسووت ،یک رویکرد هاگانی اسووت.
اگر این ویژگی هاگانیاودن را ا جاحعیت و انسوومام
نسوووبی نظرات او ایفزاییم ،حیتوانیم اثر او را او حق
یک نظری اناحیم» (هادی و سووید قاسووم ،0938 ،ص
.)082
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تالصووو این نظریّو چنین اسوووت ن االغت در

(شوفیعی ندننی ،0930 ،ص .)99از نظر فرحالیسوتها

اجزای حنفرد نالم نیسووت؛ اوک ااید آن را در حسوون

انسمام و وحدت حیان اعضا و عناصر یک اثر حیتواند

تألیف اجزای نالم جسوووت و این حسووون نظم جز اا

آن را ا یک حان ادای تبدیل نند و حسبب «ادایت» آن

اراده و قصد حعانی نتو ادست نایآید .او در تعریف

شود.

نظم حیگویدج «ادان ن نظم آن اسووت ن نالحت را ا

«آنووان حان ادای را دارای وحوودت و انسوووموواحی

اقاضای عوم نتو ایاوری و ا قوانین و اصول آن عال

نظامحند و سووواتااری یک ارچ حیدانند و حعاقدند اثر

ننی و رودهای آن را اشناسی .چون حا چیزی را ن

ادای ایانگر نظام عناصر وااسا ا یکدیگر است .رااط

نواظم در پی آن اسوووت نایدانیم جز اینکو او تاام

هر عنصوور اا دیگر عناصوور ،نارنرد آن در چارچوب

گون ها در آن ااب و تفاوتهای آن نگریسووا شووود؛

نظام اثر ا شوواار حیآید» (حکاریک ،0921 ،ص.)032

حثالً ا گون های تبر در عبارتهای زیر توج شووودج

از نظر آنان ااید ا حان ،نگاهی سواتااری داشت و ا

زیودٌ حنطوق ،زیدٌ ینطوق ،ینطوق زیدٌ ،حنطوقٌ زیدٌ ،زیدٌ

تتویول و تفسووویر و ارزیواای ویژگیهووای درونی اثر

الانطوقُ ،الانطوقُ زیودٌ ،زیدٌ هو الانطوقُ و الانطوقُ هو

پرداتت ن این ویژگیها صرف ًا شاحل گراحر و دساور

زیودٌ» (جرجوانی8111 ،م ،ص .)20نظم از دیدگاه او،

زاان نیست؛ اوک ویژگیهایی از قبیل وزن و آهنگ را

جسوووان و یافان اهارین روااط نتوی در حیان نوااتی

نیز در ار حیگیرد (ایگواون ،0992 ،ص .)9آنان ار این

اسوت ن ارای ادای حقصوود گفا حیشوند .عبدالقاهر

ااور هساند ن ادایات در فرم و ساتت است .حقصود

ارتالف گرای هوای رایج تود ،فصووواحت را ن در

آنان از فرم و سوواتت ،قالب ظاهری اثر ادای نیسووت؛

«لفظ» حی دانسووت و ن در «حعنا» .او ارای نواات ،تا

اوک «وزن و قافی  ،صوواحت و حصوووت و هما ،صووور

در ترنیب نالم ا شووویوهای حاصووووص قرار نگیرند،

تیال ،صونای ادیعی ،زاویة دید ،ها از اجزای شکل

ارزد و نقشوی در فصاحت و زیبایی نالم قائل نبود.

ادای هسواند ،حشروط ار اینک هر یک از این اجزا در

در حقیقوت سوووان عبدالقاهر در زحین توج ا نظم

ساتت یا اافت آن اثر نق

داشا ااشند و ا دریافت

نالم ،چیزی فراتر از توجو ا سووواتاار و نظام ا نار

زیبایی-شوووناسوووانة تواننده از حان ادای ناک ننند»

گرفاو شوووده در جاوو و حوضووووو فعویوت یوافان

(شووایسووا ،0920 ،ص )019؛ انااراین« ،فرم و شووکل

حوضوعات نتوی نیست.

عبارت اسوووت از هر عنصوووری ن در ارتباط اا دیگر
عناصوور یک سوواتاار حنسوومم ا وجود آورده ااشوود،

-4صورتگرایی یا فرمالیسم «»Formalism
ناسوواین نشووان های فرحالیسووم در سووال  0301در

ا شوورط اینک هر عنصوور ،نق

و وظیف ای را در نل

نظام هاان اثر ایفا نند» (شوووایگانفر ،0921 ،ص)19؛

روسی آشکار شد و در سالهای  0301-0301ا اوج

انااراین انا ا اعاقاد فرحالیسووتها ،ادایات یک حسووأل

رسوووید (ر .ج عووی حقدم ،01،ص« .)2-0911هدف

صوورفاً زاانی اسووت و تواننده آگاه ا حسووائل زاانی اا

این حکاب ،گسووسووان از هنمارهای ادای گذشووا و

ایماد ارتباط این صوورتهای آوایی واجها ،صاحتها

نشف راز «ادایّت» اثر یا نشف جوهر ادای حان است»

و حصوووتهای ا نار رفا در حان ،حیتواند جنب هایی
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از حعانی حنظور نویسوونده و حای حعانی فراتر از نیت

ا نارگیری عناصور زاان ا شیوۀ غیر حاعارف است؛ ا

نویسنده را نیز دریااد (ر ج شایسا ،0920 ،ص .)011

گون ای ن نظر حااطب را جوب نند .آنها فرآیند دوم

فرحالیسووتها ار این ااورند ن غراات و شووگفای

را عواحل ا وجودآحدن زاان ادب حیدانند» (صوووفوی،

زاان شووواعران  ،هر شوووعر را ا حوجودی یگان ادل

 ،0931ج ،0ص .)93ا اعاقاد لیچ « »Leechزاانشناس

حینند و در این راه شووگردهای زاانی اسوویاری ا نار

حعروف انگویسووی ،ارجسووا سووازی ا دو صووورت

شواعر حیآیند ن از آن جاو اندج  -0نظم و همنشینی

احکانپذیر اسوتج ناستج قاعدهناهی یا هنمارگریزی

واژگان در شوعر؛  -8حمازهای ایان شاعران (اساعاره،

« »deviationنو او حعنای انتراف از قواعد حانم ار

انواو حماز ،ننای و تشووبی )؛  -9ایماز و گزیدهگویی؛

زاان است و دومج قاعدهافزایی « »extra regularityن

 -1نوارارد واژههای نهن (ااسووواانگرایی)؛  -1نارارد

اوا افزودن قواعودی ار قواعود حوانم ار زاانِ تودنار

ویژۀ سواتاار نتوی ناآشونا و(...ر .ج فضیوت،0931،

صورت حیگیرد (ر .ج صفوی ،0931 ،ج ،0ص.)19

ص .)031تعریف دو اصوووطالح آشووونوواییزدایی و

قواعودهنواهی یا هنمارگریزی عبارت اسوووت ازج

ارجسوا سوازی ذیل حعرفی حکاب فرحالیسم ،ضروری

«انوتوراف از قووواعوود حووانووم ار زاووان هنمووار و

ا نظر حیرسدج

حطااقتنکردن و هااهنگی اا زاان حاعارف» (انوشووو ،
 ،0919ص .)0111ار تالف قاعدهناهی ،قاعدهافزایی

-4-1آشناییزدایی «»defamiliarization
آشووناییزدایی از ارنان اصوووی حکاب فرحالیسووم

انتراف از قواعود زاوان هنموار نیسوووت؛ اوک اعاال
قواعدی اضووافی ار قواعد زاان هنمار ا شوواار حیرود

روس اسوت ن ار ناآشوونا ساتان و ایگان نردن آنچ

(عووی حقوودم ،0911 ،ص .)010لیچ ،تقسووویمانوودی

آشوونا و شووناتا شووده اسووت داللت دارد .در حقیقت

هشووتگان ای از هنمارگریزی ارائ داده اسووت (ر .ج

«آشناییزدایی شاحل تاهیدات ،شگردها و فنونی است

صوووفوی ،0931 ،ج ،0ص .)13از آنما ن از حیان این

ن زاان شوووعر را ارای حااطبان ایگان حیسوووازد و اا

هشت ناون  ،هنمارگریزی نتوی و حعنایی از اهایت

عوادتهوای زاوانی حاوالفوت حینند» (عووی حقدم،

ای تری ارتوردار اسوت و نارارد ایشواری نسبت ا

 ،0911ص.)011

سوووایر انواو هنمارگریزی دارد ،در حقالة حاضووور نیز
توج حا ا این دو حعطوف است.

-4-2برجستهسازی « »foregrounding
آشناییزدایی در حان ،شاحل شگردهایی حیشود ن

-4-3هنجارگریزی نحوی«»grammatical deviation

اا ارجسوا سوازی رااطة حسوواقیم دارند« .فرحالیستها

حقصووود از هنمارگریزی نتوی ،جاامایی عناصوور

ارای زاان دو فرآیند «تودناری» «»automatization

جاو و تأثیر ار سوواتااان و نیز نارارد صووورتهای

و «ارجسا سازی» را در نظر گرفاند .فرآیند تودناری،

ناحاعارف در زاان اسوت .ا اعاقاد لیچ «شاعر حیتواند

نارارد عناصور زاانی ا قصد ایان حوضوو است ادون

اا نادیدهگرفان قواعد نتوی حانم ار زاان تودنار ا

آنک ش ویوۀ ایان جوب نظر نند؛ ولی ارجسووا سووازی،

شعرآفرینی ا ردازد» (صفوی ،0931 ،ج ،8ص .)21در
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حقیقت در هنمارگریزی نتوی شووواعر یا نویسووونده

حضواف ار اندیش های جرجانی ندارد و ااید اقرار نرد

او گونو ای تالقووانو از قواعوود نتوی زاووانِ هنمووار

نو اصووووالً نگوواه اسوووالف حوا او ادایوات ،نگوواهی

ی اجزای حرتبشدۀ
سرپیچی حینند و ا دگرگونساز ِ

سواتاارگرایان و صوورتگرایان اوده اسوت .شوفیعی

جاو حیپردازد و اا این نار حوجب ارجسووا سازی و

ندننی حعاقد است ن «آنچ جرجانی عوم حعانی نتو

آشناییزدایی در زاان حیشود.

حیتواند هاان چیزی اسوت ن صورتگرایان روس،
از آن اوا نوام «نوارنرد حاقوااول عواحلها» نام اردهاند»

 -4-4هنجارگریزی معنایی « »semantic deviation

(شوووفیعی نودننی ،0930 ،ص .)831یا حثالً عبور از

در زاان

سواحت حعنایی یا ژرفساتت جاو ا ساحت لفظی

اسوووت ،حانوعارین و گیراترین عودول از هنمارها در

یا روسووواتت جاو تا حد اسووویاری حطااق اا هاان

صوووورت حی ذیرد .در هنمارگریزی حعنایی

نوظووری وة «دسووواورگشووواوواری» اسووووت ن و نوآم

شووواعر اوا نظام حعاول سووواتت واژه یا جاو ناری

چاحسوکی« »Noam Chomskyارائ نرده است (ر .ج

نودارد؛ اوکو اا هاان واژههای حعاول ،حطوبی را ایان

حشوورف ،0929 ،ص .)109آنچ فردینان دو سوووسووور

حیکند ن حفهوم آن اا رسوووم و عادت هنمار حافاوت

« »Ferdinand de Saussureدر تصووووص قراردادی

اسوووت (عووی حقدم ،0911،ص .)18در هنمارگریزی

اودن زاووان ،روااط حوجود در زنمیره زاووان ،حتور

حعنایی ،واژگان در حتور جایگزینی و حتور هانشینی

جانشووینی و همنشووینی واژگان حطرح نرده اسووت ،اا

حطااق عرف و هنمار عادی زاان نیسوواند (شووایسووا،

حبواحز جرجانی در اسووورار البالغة و دالئل االعماز،

 ،0911ص  )821عناصور سازندۀ هنمارگریزی حعنایی

قااویت تطبیق اسوویار دارد (ر .ج حتاد عباس،0921 ،

را حماز ،تشوووبی  ،اسووواعاره ،تشوووایص ،پارادون ،

ص)18-11؛ هاچنین توج و ی وانواسووون « Roman

حسآحیزی ،نااد ،ننای و ...تشکیل حیدهند.

 »jakobsonا تفاوت ساتاار نتوی جاالت نشان از

از آنموا ن حوزۀ حعنا وسووویعارین اا
این اا

توج او ا اعد زیباییشووناسووی نتو دارد ن جرجانی
-5شباهت نظریة نظم با نقد ادبی معاصر
حهمترین اشوارا جرجانی اا زاانشووناسی حعاصر
در او از زاان ا شوووکل نظاحی از ارتباطات اسوووت.

پیوسا و اارها ار آن پای فشرد و از این طریق نتو را
از رنود ایرون آورد (هوادی و سووویدقاسوووم،0938 ،
ص.)099

توجو نکردن ا حفردات چ در سوووطل لفظ و چ در

«اوا اطاینان حیتوان گفت ن اگر حرز حیان حباحز

سوووطل حعنا عالوه ار اینک او را از حمادلة طوالنی و

صووورتگرایان روس اا دیگر صووورتگرایان تاریخ،

ایحواصووول لفظ و حعنوا رهوانید ،حمرای ورود او ا

حسو وة «صوورتگرایی پویا» و «صووورتگرایی ایساا»

حبتوز سووواتت زاان را فراهم سووواتت و این نکا

اواشووود ،ادون تردید ناسووواین نسوووی ن در تاریخ

اشووارا اصوووی او اا صووورتگرایان و سوواتتگرایان

نظریو هوای ادای و فوسوووفوة جاال ا نگاهی پویا در

اسووت (ر .ج هادی و سووید قاسووم ،0938 ،ص.)011

حوزۀ فرمها و صوورتها رسیده اود ،جرجانی است»

آنچ احروزه در نقد ادای غرب حطرح حیشووود ،چیزی

(شفیعی ندننی ،0930 ،ص .)831-911
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حهمترین اصول ،نزد فرحالیسوتهای روسوی ،اصل

حطرح نرد (حکاریک ،0921 ،ص .)09وی حعاقد است

ارجسوا سازی است ن اا هدف آشناییزدایی صورت

ن نار اصوی هنر ،ایماد تغییر شکل در واقعیت است؛

حیگیرد« .آشووناییزدایی» ا حعنی شووگفتآور سوواتان

ادین حعنا ن هدف زاان ادای این اسوت ن اا اسافاده

اسووت و درارگیرنده شووگردها و فنونی اسووت ن زاان

از اشووکال غریب و غیر عادی ،فرم را ارجسووا نند و

شعر را ارای حااطبان ایگان حیسازد (صفوی،0931 ،

در نایم اسیاری از حسائل زیباییشناسی را ن احروزه

ج ،0ص .)19اگر ااواهیم ا اندیشووو ای حشووواا این

اسووبب نثرت نارارد عادی شووده اسووت ،دوااره ا نار

اشوواره

گیرد (ر .ج شوایسوا ،0920 ،ص .)012وی نشان داد

ننیم ،اوا اطاینوان تواطر حیتوان گفوت ن این هاان

ن فعالشدن هنرسازههاست ن ها چیز را نو حینند

نظریوة نظم جرجانی اسوووت .در ایان جرجانی اگرچ

و اااوذال زنودگی روزحره را از نگاه حا ا دور حیارد.

سووانی از حفهوم «آشووناییزدایی» وجود ندارد؛ ولی او

جووهگر سواتان حعنی از رهگذر نتو ،از چشماندازی

پذیرفا اسووت ن حعیار جاالی در هنر و شووعر ،نقطة

ارای حا تازگی دارد .قیافة تازهای ا نواات ااشوویدن،

«تعمبارانگیزی» اسووت .هنرحند و شوواعر اا تالقیت

هاان نواات حوجود در زاان روزحره .اا توج ا آنچ

تود حا را ا شوگفای وا حیدارد و وقای تکراری شد،

ذنر شد ،شباهت دیدگاههای جرجانی اا فرحالیستها،

اندیشووة صووورتگرایان در سوونت ادای توی

دیگر تعموب نایننیم توا هنرحنود دیگری ایواید و اا

ای

از آن است ن جایی ارای انکار اگذارد.

نوعی آشوناییزدایی حا را ا شووگفای وا دارد (شفیعی
ندننی ،0930 ،ص.)831
جرجوانی نظام نتوی واژهها و قدرت ارگزیدن و

-6پیوند ساختار با محتوا در سورة مبارکة «لیل»
این اا

تالد حینند سوواتاارهای زاانی سووورۀ

چیودحان آنها یا ا تعبیر تود «توتی» واژگان را حعیار

لیل را اا حتاوا و حضواون سورۀ حبارن  ،تطبیق دهد و

زیبوایی نالم حیدانود .جرجوانی اا طرح حسووو وة عوم

تأثیر سوازونارهای زاانی این سوره را اا حتاوا دریااد.

حعانی نتو درسووت حانند صووورتگرایان روس ا این

اودین حنظور اااودا ا فرآیند هنمارگریزی و سووو

نکا حیرسود ن اسواعاره یا تشبی در ذات تود هیچ

قاعدهافزایی در سووورۀ حبارنة «لیل» حیپردازد؛ چنانک

اهایای ندارد ،اهایت آن در ترنیب هنری نار شاعر و

پیشوار ذنر شد ،عناوین حذنور ،گرچ اصطالحات نو

ادیب اسووت ن آن را زنده حینند و جان حیااشوود،

و تازهای است ن در نقد حعاصر ا وجود آحده و اسیار

حهم جایگاهی است ن در نتو زاان شاعر ،ا آن داده

رایج و حاداول گشووا اسووت؛ ولی غالباً هاان حباحثی

حیشووود (جرجانی8111 ،م ،ص .)938این نتو زاان،

اسوووت ن در عوم حعانی و ایان و ادی حا ا چشوووم

تصووویرها و واژهها و ایااژها و تاام «هنرسووازهها» را

حیتورد و جرجوانی اوارهوا در دالئلاإلعماز تود ا

طراوت و توازگی و حرنوت حیااشووود نو این عیناً

ننکاد در آنها پرداتا است؛ انااراین در ذیل حباحز

حعووادل آشووونوواییزدایی اسووووت .هاووان چیزی ن و

حااوف ،ا و نظری وات وی در آن اوواب حیپردازد و

شووکووفسووکی « »Shokolovskyارای ناسوواین اار در

صتت اشارا دیدگاههای او اا نظریات نقد جدید را

سوووال  ،0301در حقوالو ای اا عنوان «هنر ا حثااة فن»

در حد احکان ،تأیید حینند.
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-6-1هنجارگریزی در سورة «لیل»
قواعودهنواهی یوا هنمارگریزی ن پیشوووار نیز در

نواگفاو ااقی اااند و ا گون ای این ناناحلاودن ااعز
نشوووانداری و داللااندی حان شوووود و توانده از این

زیرحماوعة آشووناییزدایی ا آن اشوواره شوود ،ا حعنای

رهگووذر پی حیارد ن و حان چیزی را ای

انتراف از قواعد حانم ار زاان اسوت .در حقالة حاضر

حیگوید ،ایان حینند.

تأنید حا ایشار ار هنمارگریزی نتوی و حعنایی است.

از آنچ و

ناونة حنظور ن حیتواند شاهد حا ااشد ،آیة شریفةج
«فَأَحَّا حَنْ سَعْطى وَ اتَّقى» (لیلج  )1اسووت ن حفعول آنها

 -6-1-1هنجارگریزی نحوی در سورة «لیل»
فراوانی و تنوو هنمووارگریزیهووای نتوی قرآن

حذف شوده است .ا نظر حیرسد ،عوت حذف حفعول
«اتقی» یعنی «اهلل» ،وضووووح آن اسوووت؛ ولی افزودن

نریم ا اندازهای است ن جزء حااص های سبکساز

حفعول «سعطی» و در نظرگرفان آن تول حعنایی در آی

قرآن ا شاار حیرود .حراد از سبک در اینما اهرهگیری

ایماد حینند؛ زیرا هدف آیة شوووریف  ،تأنید ار اصووولِ

تاص از احکانات نتوی اسوووت ن ارای ایان حعنایی

إعطاء و ااشووو

اسوووت و اهایت تودِ این عال را

تاص ا نار حیآیند .حذف ،اضوواف  ،تقدیم ،تأتیر و ...

حیرسواند و آنچ ااشیده حیشود اهایای ندارد؛ پ

را حیتوان از ناودهای هنمارگریزی نتوی در سووورۀ

اگر حفعول ذنر شوود ،گاان حیرود ن ااشیدنِ هاان

حبارن «لیل» ا شاار آورد ن در اداح ا ناون هایی از

حفعولِ تاص حدّ نظر و تأنیدشده قرآن است .اندلسی

آن تواهیم پرداتت.

در تفسویر تود ا این نکا اشواره نرده و گفا استج
«حذف حفعولی سعطى ،إذ الاقصووود الثناء عوى الاعطى
دون تعرض لواعطى والعطیة» (اندلس وی ،0181 ،ج،01

 -6-1-1-1حذف و اضافه
یوکی از انواو هنمووارگریزیهووای نتوی قرآن،

ص )139اان عاشووور نیز در تفسوویر تود این نکا را

حذف ارتی از اجزاء از زنمیرۀ نالم اسوت .در سورۀ

یادآور شوووده اسوووت (ر .ج اانعاشوووور ،ایتا ،ج،91

حبارن لیل اا پدیدۀ حذف روا رو هسووایم ن حیتوان

ص .)999در آیوة حذنور ،ذنر حفعول جایز اسوووت و

آن را نوعی گریز از هنمار توقی نرد .پدیدۀ حذف در

حفسود حعنی اصوی نیست (ر .ج سیوطی ،0102 ،ج،8

زاان عرای ،سوورشووار از رحوز و اسوورار االغی اسووت.

ص)3؛ ولی حیتوان گفت ن حعنی اا حذف آن لطافت

یعسوب دین ،احام حاقین ،عوی(و) حیفرحایدج «اویغی را

و ظرافوت ویژهای نسوووب حیننود؛ هرچند اناار نظر

حااصووور و حعووانی و

ارتی ،حذف ،گاهی حیتواند ا دلیل رعایت حوسیقی

اسویار است» (عسگری0103 ،ق ،ص.)090

و طنین آیات ااشوود .ارای ناون پیراحون آی  9سووورۀ

او عقیده هویدی «حذف ،نوعی جایگزینی در سوووطل

ضتی «حا وَدَّعَکَ رَاُّکَ وَحا قَوى»(ضتیج  ،)9حیگویند

دسوواوری اسووت ن در آن عنصووری اا هیچ جایگزین

حذف حفعولا «قوی» ،ا دلیل رعایت فواصووول قرآنی

حیشووود» (سوومودی و صووادقی ،0923 ،ص .)19نقد

است؛ چون اناهای آیات ها ا الف تام حیشودج «وَ

جودیود حعاقد اسوووت ن حذف وقای رخ حیدهد ن

الضوتى*وَ الوَّیْلِ إِذا سَومى*حا وَدَّعَکَ رَاُّکَ وَحا قَوى»
ُّ

عنصوری ن وجودد از لتاظ سوواتااری الزم است،

(ر .ج الزرنشوی ،ایتا ،ص111؛ حقی اروسوی ،ایتا،

نوودیودم ،حگر اینک و الفوواظ
حفاهیا
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ج ،01ص111؛ ایضاوی ،0102 ،ج ،1ص903؛ ناشانی،

پنهان نرده اسوووت .وی حیگوید گاهی هدف گوینده

 ،0189ج ،1ص 118؛ قای حشوووهوودی ،0992 ،ج،01

فقط تبردادن از وقوو یک حدث اسوووت ادون اینک

ص909؛ شوووریوف الهویمی ،0919 ،ج ،1ص213؛

انمامدهنده یعنی فاعل و نیز حفعول آن حدّ نظر ااشوود؛

طوسووی ،ایتا ،ج ،01ص )992؛ ولی ا نظر حیرسوود

در این صووورت ااید گفتج «وق ضووربٌ» .گاهی نیز

ن حذف ،اا نکات دلنشووین و فواید حعنایی اسوویاری

چنین نیسوووت و گوینده هدف دیگری دارد .او حعاقد

هاراه است و نایتوان ا سادگی از ننار آن گذشت و

است افعال حاعدی در دو حال و اا دو غرض در جاو

آن را اا این سووان ن حذف ا حنظور اتاصووار نالم

حیآیندج حالت اول آن اسوووت ن هدف گوینده ،اثبات

اسوت و یا ا قصود رعایت سم و آهنگ آیات است،

آن حوودث ارای فوواعوول اسوووت در این حووالووت حثالً

توجیو نرد؛ زیرا قرآن هیچگواه حتاوا را تنهوا ا دلیل

حیگویندج «فالن یُعطی» ن غرض اصووی اثبات صفت

ایماد تناسوووب در لفظ ،تغییر نایدهد و در آنِ واحد

ااشوندگی ارای فاعل «هو» اسوت و حقصود ،ااش

هوم حوق لوفظ را ادا حیننوود و هم حق حعنی را.

چیز تاصوووی از ناحی او نیسوووت .در این حالت فعل

نگارندگان حعاقدند ن رعایت فواصووول حیتواند یکی

حاعدی ا حنزلة فعل الزم حیشوووود؛ زیرا حفعولی ارای

از دالئل حذف حفعول ااشوود؛ ولی نایتواند تنها عوتِ

این فعول وجود نودارد ن در لفظ و ن در تقدیر حانند

حذف ااشود .حذف حفعول ناشی از حقاضیات حعنایی

آی و شوووریف و ج «وَسَنَّ و ُ هُوَ سَغْنى وَسَقْنى» (نممج )12

اسووت و عالوه ار اینک سووبب رعایت فواصوول قرآنی

حاعدینردن فعل در اینما ،حقصووود را از این حیارد و

شوووده و طنین و آهنگ دلنشوووینی در آی ایماد نرده

غرض را نقض حیننود؛ چون حیتواهوود این حعنی را

اسوت ،اا ظرافای در حعنی هاراه است .ارای ناون در

ارسواند ن شأن تدای حاعال این است ن اى نیاز نند

تصووووص آیوة حوذنور ،حیگوینود ن در واژۀ «قوی»

و حال و سوورحای ااشوود و این نار فقط حاصوووص

احسووواس طرد و راندنی تاصّ و هاچنین احسووواس

اوسوووت .حالت دوم نیز آن اسوووت ن هدف گوینده

اغضووی شوودید وجود دارد و حذف حفعول حیتواند ا

عالوه ار اثبوات فعول ارای فاعل ،ا حفعول نیز حرتبط

این دلیول اواشووود نو تداوند حاعال ااا دارد از اینک

اسوت؛ پ

این حفعول ،اناار اقاضای نالم حذف شده

رسول تود را اا عبارت صریل «حا قال » تطاب نند

اسووت؛ ولی در تقدیر گرفا حیشووود (ر .ج جرجانی،

و این فعل را حسوواقیااً ا ضووایر حراوط ا شوواص

8111م ،ص .)019-099شاهد حثال دیگر ،ناساین آیة

ایشووان نسووبت دهد ،آن هم در حوضووعی ن حوضوو

شوریف سورۀ لیل استج «وَالوَّیْلِ إِذا یَغْشى»ج سوگند ا

آراح دادن و تسووّیااشوویدن ا ایشووان اسووت (ر .ج

شوووب آن هنگام ن فرا حیگیرد .واضووول اسوووت ن

انووتالشووواط 0919 ،د ،ص821-831؛ سووواحرایی،

«یغشی» فعل حاعدی است و نیاز ا حفعول دارد ن در

 ،0108ج ،8ص.)39

آی شوووریف حتذوف اسوووت .در این آی نیز حانند آیة

عبودالقواهر حیگویودج حذف حفعولا نسوووبت ا

پیشوووین ن از آن سوووان رفت ،هدف حذف حفعول،

حوذف سوووایر واژگان ،از اهایت ای تری ارتوردار

حیتواند افاده عاوحیت ااشد .در روحالبیان آحده استج

اسوت و نکات و ظرافتهای حعنایی ایشاری در تود

«فعودم ذنر الافعول لوعوم ا سو النهار سو نل حا یواری
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اظالح فعدم ذنر الافعول لواعایم» (حقی اروسووووی،

از فعل حضارو ا فعل حاضی تعبیر حیننند و حاضی را

ایتا ،ص)112؛ یعنی سووووگند ا شوووب آن هنگام ن

ا جای حضوووارو ا نار حیارند تا از این طریق ،تتقق

ها چیز را فرا حیگیرد ن حقصووود ،ظوات و تاریکی

وقوو فعل را نشووان دهند ،حانند آیة شووریفةج «ستی سحر

در دل شووب اسووت و از آنما ن شووب در این حالت،

اهلل» (النتلج  )0ن ارتی حفسران حعاقدند نارارد فعل

نشان اارزتری از عظات تالق تود و توقت تود ا

حاضی در آیة شریف  ،حیتواند ا حنظور ایان نزدیکی و

حیگوذارد ،تودای حاعال ا آن سووووگند یاد

حاایت وقوو فعل ااشووود (ر .ج طباطبایی0101 ،ق،

ناوای

حینند؛ انااراین حذف حفعولا دریچ ای ارای نشف

ج ،08ص819؛ طبرسوووی0918 ،د ،ج ،9ص191؛

زیباییهای حان حیشووود و اس ویاری از اسوورار و رحوز

زحاشووری0111 ،ق ،ج ،8ص ،138دروی 0101 ،ق،

نهفا در نالم ،اا نشف عوت حذف واژه یا عبارت از

ج ،1ص .)819پ

آن جاو  ،آشوووکار حیشوووود؛ ا هاین دلیل جرجانی

حیتوان گفوت نو در آیو  01سووووره لیل نیز نوعی

حیگویدج «حذف ،احر شوووگفت و عمیبی اسوووت و ا

قطعیّت و تأنید ار وقوو این واقع نهفا است.

سووتر و جادو شووبی اسووت .در این ااب حیاینی ن

ا قرین و اا اسووواناد ا هاین آی

عوالوهاور حووذف ،افزودن ار زنمیرۀ زاووان نیز،

ذنرنکردن اهار از ذنر اسووت و فایدۀ سووکوت از نالم

حیتواند گریز از هنمار توقی شووود .آی  03سووورۀ لیل

از فوایودۀ ایوان نالم اسوووت و درحییاای ن اگر

حصوووداق این نوو اسوووتج «وَحوا لِأَحَد عِنْدَهُ حِنْ نِعْاَة

سووان نگویی ،گویاتر حیشوووی و اگر آشووکار نکنی

تُمْزى» .افزودن حرف «حِن» پی

از «نعاوة» تالی از

آشووکارتر حیشوووی» (جرجانی8111 ،م ،ص .)019در

لطف و فایده حعنایی نیسوووت .افزودن این حرف پی

آیوة چهواردهمج «فأنذرتکم نارا توظی» اا ناونة دیگری

از اسوووم نکره افوادۀ عاوحیت حینند و نفی نوی حق

از حذف روارو هسایم و آن ،حذف یک حرف است؛

نعاوت را ارای هاوة اندگان اثبات حینند و حیگوید

چنانک از حعنای آی حشوواص اسووت« ،توظی» ار زحان

هیچ ن

ار او حق هیچ نعااى نوودارد تووا پوواداد آن

آینوده داللوت دارد؛ ادین حعنی ن تداوند حیفرحایدج

داده شود.

ای

شوواا را ا آتش وی ن زاان حینشوود ،هشوودار حیدهم.
واضل است ن حرف «تاء» از ااادای فعل حذف شده
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و «تاوظی» او «توظی» تبوودیول شوووده اسوووت .چنین

نوو دیگری از هنمارگریزی ن ارتباط حسووواقیم اا

ناونو هوایی را در آیات دیگر نیز حشووواهده حیننیم؛

نظم و چین

واژگان دارد ،تقدیم و تأتیر اجزای نالم

حانندج «تنزلُ الاالئکة و الروح» ن اصوول فعل« ،تَاَنزَّلُ»

اسووت .تقدیم و تأتیر ،حانی از تبادل جایگاه واژگان

اسووت .ا نظر حیرسوود ،این حذف در آیة شووریفة 01

در جاوو اا هدف ایماد االغت در نالم اسوووت .این

سووورۀ لیل ،نشووان از قطعیّت و حاایّت و نیز نزدیکی

حبتوز جوایگواه ویژهای را در حباحز االغی ا تود

وقوو آن دارد .گویی اا حذف حرف اول ،فعل حذنور

ی
اتاصاص داده است .از نظر فرحالیستها آشناییزدای ِ

ا فعل حاضوی شوبی شوده اسووت و اینگون قطعیت و

ترنیبی ایشوووار در تقدیم و تأتیر ناود حییااد؛ از این

قرب وقوو را تأنید نرده اسوووت؛ هاانگون ن گاهی

رو ،جان نوهن آشووناییزدایی ناش وی از این حسووأل را

تناسب ساتاار اا حتاوا اا توج ا دو نظریة «نظم» و «آشناییزدایی»(ا حتوریت سورۀ حبارنة «لیل») 30

«آشوووناییزدایی نتوی» ناحیده اسوووت (نوهن،0329 ،

اثبات حعانی حااوف ارتاسوووا از اسوووووبهای ایانی

ص.)013

گوناگون حیپردازد .وی تقدیم را ا دو دسووا تقس ویم

عبدالقاهر حیگویدج تقدیم و تأتیر ااای اسوووت ن

حینندج اول ،تقدیای ن اا نیت تأتیر انمام حیشووود؛

فواید و حتاسن اسیاری در آن نهفا است .اسیاری از

یعنی واژه اا وجود اینک حؤتر شووده اسووت ،هاچنان

حواق شووونیدن یک شوووعر ،لذتی دوچندان ا انسوووان

ضووربَ عاراً زیدٌ»
در حکم اعراای تود ااقی اسووتج « َ

حیااشووود و هنگاحین دقت ناایی ،درحییاای ن در

نو «عارو» اوا وجود تقودیم ار فاعل هاچنان حفعول

آن ،تقدیای صورت گرفا است و واژهای از جایی ا

ااقی حیحاند .دسوووا دوم ،تقدیای اسوووت ن اا نیت

جوای دیگر نقول حکان نرده اسوووت (ر .ج جرجانی،

تأتیر نباشووود؛ یعنی اا این حقدمشووودن ،واژه از حکم

8111م ،ص .)32اصل ارجسا سازی فرحالیسم دقیق ًا اا

اعراای تود تارج حیشوود؛ حانند دو اسای ن هریک

این تعبیر جرجوانی ارااری حینند .اینک وی حیگوید

از آنها حیتوانند حبادا یا تبر ااشووندج «زیدٌ الانطوقُ» و

آنها

«الانطوقُ زیودٌ» .حکم اعراای «حنطوق» در هر حوالووت

سبب لذت دو چندان حیشود ،دلیل ار این است ن از

حااوف اسوووت؛ یعنی تقودیم آن در جاوة دوم ا این

نظر او نیز آشووونوواییزدایی و زدودن غبووار عووادت از

حعنی نیست ن تبرِ حقدم است؛ اوک نق

نوا تغییر

دیودگان حااطب ،لذت دریافای وی از اثر ادای را دو

یافا و ا حبادا تبدیل شووده اسووت (جرجانی8111 ،م،

چندان حینند .پیداست ن او نیز حانند فرحالیستها ا

ص.)011

تقودیم ارنوان جاوو و تغییر در ترتیب و چین

این احر اعاقوواد دارد نو زاووان ار اثر اهرهجوییهووای

ا نظر حیرسد آنچ ای تر اهایت دارد و اا حوزۀ

پیوسا زیبایی و جذاایت و اثرگذاری تود را از دست

زیباییشوناسی حان ارتباط اساوارتری دارد ،تقدیم نوو

حیدهوود و دچووار تودنوواری حیشوووود ،رهووایی از

اول یعنی تقدیم اا نیت تأتیر اسووت .تقدیم نوو دوم،

تودناری و اازیاای اثرااشووی آن ،در سووایة گریز از

حاوی تغییر ارنان جاو و در نایم ارجسووا سووازی

هنمار یا هاین دسووواکاری در اسوووووب حاعارف آن

نیسووت؛ ا عبارت صووتیلتر حیتوان گفت در حالت

اسوووت .وی اوا ایوان این جاوو «هنگواحی نو دقت

دوم اصووالً تقدیای صووورت نگرفا اسووت ن اا این

حیناایی »...ا هدف اصووی ارجسا سازی حوجود در

تقدیم ،نالم ارجسا شود .زحانی واژهای حقدم حیشود

هنموارگریزی اشووواره دارد نو گوینده ا نوعی ،نظم

و این تقودیم در نالم جووب توجو حیننود ن زحینة

حوجود در سووواتاار و نارارد جاالت زاان را ار هم

ذهنی حااطب یک سوواتاار ثاات از آن جاو ااشوود و

حیزند و ااعز درنگ و تأحّل حااطب حیشوووود ،این

وقای یکی از ارنوان جاو تغییر نند ،حااطب حاوج

درنگ و تأحّل ،آگاهان اسوووت و فضوووایی فراخ ارای

این تغییر شوووود ،حانند جاو «التادُ هلل» ن تبدیل ا

حشارنت حااطب ااز حینند.

«هللِ التادُ» شوووود .هاین تقدیم و تغییر حکان واژه در

عبدالقاهر فرآیند «تقدیم» را در اسوووالیب حااوف
نفی ،اسووافهام ،تبر حثبت ،تبر حنفی ،نکره ،حعرف و...
اررسوی حینند و اا این اررسوی دقیق و ها جانب ا

جاو از جایگاه اصوووی تود ادون تغییر نق

آن واژه

در جاو اسوت ن تاایزهای حعنایی را سوبب حیشود
و اا

گسووواردهای از زیبواییهای یک حان را رقم
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حیزند .این احر اا حقایس دو جاو ن از نظر ساتااری

سوبک حعاول و شوکسوان سویاق عادی نالم تشکیل

ترنیب حشووااهی دارند و تنها یک واژه در یکی از این

حیدهدج «یظهر االلافات نااص ویة تعبیریة تاایز اطاقاها

دو جاو حقدم شده و در دیگری در جای اصوی تود

االیتوائیوة حن حیوز نوان اناهه یعااد عوی العدول...

قرار گرفا است ،حشاص حیشود  .ناونة اارز تقدیم،

االلافوات ظاهرۀ سسوووووایة تعااد عوی اناها النسوووق

در آیاتج إِنَّ عَوَیْنا لَوْهُدى ( )08وَإِنَّ لَنا لَوْآتِرَۀَ وَالْأُولى

الوغوی الاثالی ااناقال الکالم حن صووویغة إلی صووویغة»

( )09دیده حیشود .واضل است ن در هر دو آی  ،تبر

(عوبوودالاطوووب ،0331 ،ص .)819-811اان اثیر نیز

إنّ ،ار اسووم حقدم شووده اسووت ن این تقدیم ،اا نیت

حعاقد اسوت ،الافات ااشی از جوهرۀ عوم ایان و پایة

توأتیر صوووورت گرفاو اسوووت و هودف از آن افادۀ

االغوت حتسووووب حیشوووود .از نظر وی ،الافوات اا

تاصیص است .احر هدایت ،تنها ار عهدۀ حا و در توان

«شوماعة العرایة» اراار اسووتج «ویسووای سیضا شماعة

حاست و دنیا و آترت تنها از آن حاست.

العرایة وسناا سوووای اذلک ألن الشوووماعة هی االقدام
وذا سن الرجل الشوووماو یرنب حا الیسووواطیع غیره
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ویاورد حوا ال یاورده سوووواء ونذلک هذا االلافات فی

اا نظر ا اعد شووکوی و حعنایی پدیده «الافات» ،در

الکالم؛ فونن الوغوة العرایوة تااص او دون غیرها حن

اتز پیراحون سووبکشووناسووی یک حان ادای ،الافات

الوغووات» (اانسثیر0393 ،م ،ج ،8ص )9وی توضووویل

حووجوود در آن حان را حیتوان از حصووووداقهووای

حیدهد ن شووواص شوووماو ،ناری انمام حیدهد ن

هنموارگریزی ا شووواار آورد؛ چران الافات در لغت

دیگران جرست انمام آن را ندارند .الافات در گفاار نیز

ا حعنی ارگرداندن چهره ا سوی راست یا چپ است

او هاین حعنی اسوووت .اان اثیر الافوات را ویژۀ زاان

(راغب اصفهانی0108 ،ق ،ج ،0ص .)119در اصطالح

عرای حیداند و ار این ااور اسووت ن این نار ا حنظور

نیز حعادل تغییر روی سووان است و از آنما ن اا این

ایموواد تووازگی و جووذاایوت در نالم و جوووب توجو

تغییر ،صوورت حعاول زاان را در هم حیریزد ا شرط

تواننده یا شووونونده صوووورت حیگیرد .قرآن نریم اا

زیبا و تالقاودن حیتواند نوعی آشوووناییزدایی توقی

هوودفِ زیبووایی نالم و نیز رسووووانگی حفهوم ،از این

شوود« .الافات تالف هنمار عادی و غیر حناظره است

صنعت ،ا گون ای گسارده و حانوو اهره ارده است .در

و غرض از آن ایموواد غرااوت و آشووونواییزدایی و از

این سوره حبارن اا دو نوو الافات روا رو هسایمج

حیاناردن حالت یکنواتای اسوووت» (وحیدیان ناحیار،
 ،0929ص)33؛ از این رو ،اسوویاری از پژوهشوووگران

 -6-1-1-3-1التفات در ضمیر

حعاصوور آن را از زاویة هنمارگریزی اررسووی نردهاند

آیوة 01ج «فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَوَظَّى» ،حصوووداق الافات

(ر .ج زنی ااوحایوده ،8111 ،ص .)019دنار حتاد

اسوت .ضوایری ن در آیات پیشین آحده است ،ضایر

عبدالاطوب در نااب «البالغة و األسوووووایة» الافات را

حاکوم ح الغیر «نوا» اسوووتج «إِنَّ عَوَیْنا لَوْهُدى وَإِنَّ لَنا

پدیدهای سوووبکشوووناتای و نیز یک ظرفیت تعبیری

لَوْآتِرَۀَ وَالْأُولى» (الویلج )08-09؛ ولی تدای حاعال ا

تاص حیداند ن اساس آن را «عدول» و «انتراف» از

این آی ن حیرسوود ،فعل را ا تود نبسووت حیدهد و
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حى فرحایدج حال ن حعووم شد هدایت ار عهدۀ حاست،

این آراء ،تغییر زحوان افعوال نیز حیتواند نوعی الافات

جهنم انذار حى ننم؛ تغییر

توقی شود ن ناون آن در این سوره حبارن  ،الافات از

ناگهانی ضوایر ،گود شنوده را ا تضاد حیان «حن» و

زحان حضوارو ا حاضوی است .تااحی افعال حوجود در

«حا» حساس حینند و توج وی را ارحیانگیزد .اا این

آیات پیش وین ،فعل حضووارو اسووت س و

در آیة 01ج

ایان ،نکاة الافاتى ن در آی اسووت ،روشوون حى شووودج

«فَوأَنْوذَرْتُکُمْ نواراً تَوَظَّى» ،زحوان فعل ا حاضوووی تغییر

«تداوند حیتواهد ا این نکا اشواره نند ن هدایت،

حییااد .این ترفند زاانی و نالحی را حیتوان اوفور در

قضووایى اسووت حااى و ا هاین جهت حنذر حقیقى

س ویاق و اافت آیات قرآنی حشوواهده نرد ،ا طوری ن

تداى تعالى اسوت ،هر چند ن این نار اا زاان رسول

زحان فعل از روند و سوویر طبیعی و حعاول حوجود در

توودا (ص) انمووام گیرد» (طبوواطبووایی ،0911 ،ج،81

نالم تارج ،و ا صویغ و زحان دیگری ایان حیشووود.

قرآن اا اهرهگیری از احکانات زاانی در

چنین تغییر و تتوالت و جانشینیها و تروج از روند

نالم تود تغییر جهت حیدهد و اا زدودن غبار عادت

حعاول نالم ،ذهن را ا سوی سؤال از انگیزه و هدف

از دیدگان تواننده یا آشوناییزدایی در نارارد ضاایر،

قرآن نریم از این هنمارگریزی سوووق حیدهد .در این

توج وی را ا آیة حذنور حعطوف حیدارد .نگارندگان

آیو شوووریف فعل حاضوووی «سنذرتُکم» جایگزین فعل

اینوک حن شووواا را از آت

ص .)911پ

حعاقدند شواید نسبتدادن هشدار از آت ِ زاان ن

ا

حضارو «سُنذِرُنم» شده است؛ درحالی ن انا ار حقاضای

تودِ تداوند ،ا حنظور ایماد هراس ایشار در انسان و

ظاهر آی  ،حیاایسوت از فعل حضوارو اسوافاده حیشد؛

اازداشان وی از غفوت ااشد.

چرا ن این فعل داللت ار احری دارد ن در حال وقوو
اسوووت .تغییر زحان فعل و جایگزینی حاضوووی ا جای
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حضووارو در اافت این آی  ،هاچون وقوو فعل حاض وی،

از نظر اان اثیر ،الافات تنها شاحل ضاایر نایشود،

ار سوورعت تتقق فعل و قطعیت و حاایت آن داللت

وی دایرۀ الافات را گسوواردهتر حیداند و امز ضوواایر،

دارد ،تا اینگون راه هر انکاری ار حاالفان اسا شود و

تغییر در افعال ،اسم فاعل و اسم حفعول را نیز از انواو

حمت تاام شووود« .ادیهی اسووت ن هر گون تغییر و

الافات ار حیشارد (اانسثیر0393 ،م ،ج ،8ص .)08اان

تتول در «روسواتت» یک حان ادای نشان از تغییر در

قایبو نیز از این نوو الافوات اوا عنوانج «تروج الکالم

«ژرفساتت» آن دارد و راهناایی است جهت هدایت

عن حقاضی الظاهر» یاد حینند (ر .ج اان قایب ،0311 ،

تواننوده او سووووی آن تغییر و تتول در حعنا و ژرف

ص ،)019ن ا نوعی اشاره ا عدول یا هاان گریز از

ساتت سان؛ چرا ن واژگان و عبارات ،قالب و ناود

هنمووار دارد .عووی نیز در الطراز اینگون و حیگوی ودج

ظاهری و حادی حعنا و اندیشو صوواحب سان است»

«االلافووات جهو العوودول حن سسوووووب فی الکالم إلی

(احووانی و شووووادحووان ،0931 ،ص« .)091اان اثیر»

سسووووب آتر حاالف للول ...ال ش وکّ سنّ االلافات قد

درتصووص اصل جایگزینی افعال و االغت آن چنین

یکون حن الاواضوووی إلی الاضوووارو ،وقد یکون عوی

حیگویودج «ادان ن قطعاً در تغییر و دگرگونی واژگان

عک

ذلک» (العووی ،0321 ،ج .)098 ،8اا اسوواناد ا

از صویغ ای ا صویغ دیگر ،ویژگی و غرض تاص وی
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نهفاو نو حوجب این جایگزینی و جاا جایی شوووده

ا حنظور رعایت فواصوول اسووت» (طباطبایی0101 ،ق،

است و جز عالم ا فصاحت و االغت و آگاه از اسرار

ج ،81ص .)831حشواا هاین حطوب را آلوسی نیز در

و رحوز آن ،نسی ادان راه نبرد .این شیوه سان را در

تفسویر تود ذنر نرده اسوت (ر .ج آلوسی0101 ،ق،

هر نالحی ناوان یافت؛ چرا ن یکی از دشووووارترین و

ج ،01ص .)913اا این ایان ،قرآن نریم« ،لیل» را نااد

دقیقترین و پیچیدهترین فنون عوم ایان اسوووت( ».اان

گاراهی و «نهوار» را ناواد هودایت آورده اسوووت ،تا

اثیر0393 ،ق ،ص .)039اگر او آیة حذنور از زاوی ای

ا گون ای توویتی ا این حطوب اشوواره نند ن ظوات

دیوگور نگوواه ننیم ،حیتوان آن را حشووواول نوعی

و گاراهی در حیان غالب حردم عاوحیت دارد و پیوسا

هنمارگریزی حعنایی یعنی اسووواعاره یا هاان حماز اا

اسووواارار حییااد؛ ولی هدایت تنها شووواحل حال عدۀ

عالقو حشوووااهت ادانیم ن در اداح از آن صوووتبت

اندنی حیشود .چنین حطوبی ،تتویل ادای زیبایی است

تواهد شد.

ن نشووأتگرفا از ذوق اسووت؛ ولی اسووناد این احر ا

ناونو دیگر الافوات در زحوان افعوال را در دو آیة

رعایت فواصل از نظر نگارندگان چندان صتیل ا نظر

ناسواین این سووره حیتوان حشوواهده نردج «وَالوَّیْلِ إِذا

نایرسووود؛ چرانو اوا تعبیر ا «غشووویها» نیز رعایت

یَغْشى*وَالنَّهارِ إِذا تَمَوَّى» (الویلج  )0-8ن در آیة اول،

فواصل انمام حیگرفت.

فعل ا صوورت حضوارو ذنر شده است و در آی دوم،
الافات از حضوارو ا حاضوی دیده حیشود .تغییر زحان
افعوال و تتول روند طبیعی در دو آی  ،نوعی نن
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در

عالوه ار ناونو های ااال ناونة دیگر هنمارگریزی

حاواطوب ایمواد حیننود و ذهن وی را ا ننکاد وا

در سوووورۀ حبوارنة لیل ،هنمارگریزی حعنایی اسوووت.

حیدارد .عالح طباطبایی پیراحون دو آی  9و  1سوووره

عناصور سوازندۀ هنمارگریزی حعنایی را حماز ،تشبی ،

«شووا »ج «وَالنَّهارِ إِذا جَوَّاها*وَالوَّیْلِ إِذا یَغْشوواها» ن

اساعاره ،تشایص ،پارادون  ،ح آحیزی ،نااد ،ننای

حصوداق هاین الافات اسووت ،نکا ای ذنر نرده اسووت

و ...تشکیل حیدهند .آیة شریفة «فَسَنُیَسِّرُهُ لِوْعُسْرى»  ،را

ن ار این آی نیز صوودق حینند .عالح آورده اسووتج

حیتوان حصووداق و ناونة «اسوواعارۀ تهکای » دانسووت؛

«قرآن نریم اا این تعبیر حیتواهد اشوواره نند ا اینک

ا این ایان ن ا ناراردن «تیسیر» ارای «عسر» ناراردی

در ایام نزول آی ن آغاز ظهور دعوت اسوووالحى اود،

حمازی دارد و اسوواعاره نیز نوعی حماز اسووت ن در

گاراهی و تاریکى فسق و فمور زحین را پوشانده اود؛

حتور جانشووینی ناود حییااد .چنین سووانی از نالم

از این نیز گفایم ن ااید حیان قسوووم و

اسوویاری از حفسوورین ارداشووت حیشووود .در تفاسوویر

قسووم حى تورند ،نوعى تناسووب و ارتباط

حااوفی ا این نکا اشواره شوده است ن نارارد فعل

چنوانن پی
آنچ ارای

ااشووود .اگر قرآن فرحوده اود «والویل اذا غشووویها» ا

سوورُهُ» هاراه اا «عُسوووری» ناراردی حمازی دارد و
«نُیَ ِّ

تاریکی شوب اشواره شده اود؛ ولى ا تاریکى جهل و

هاانند آیة شوریفة «فَبَشِّرْهُمْ اِعَذاب سَلِیم» است (ر .ج

اوضواو آحیاا اا فسوق و فمور آن زحان اشوواره نشده

عاحوی ،0991 ،ج ،2ص131؛ حسوینی شیرازی،0181 ،

اود؛ عالوهار اینک حیتوان گفت ن تعبیر ا حضوووارو

ج ،1ص922؛ ااوالفاوح راضی ،0112 ،ج ،81ص919؛

تناسب ساتاار اا حتاوا اا توج ا دو نظریة «نظم» و «آشناییزدایی»(ا حتوریت سورۀ حبارنة «لیل») 31

نووتوواس ،0180 ،ج ،1ص011؛ فووراء ،ا ویتووا ،ج،9

آی  ،چنان آفرین های شاعران  ،پردازدهای هنرحندان

ص .)810آنچ حسوووم اسووت اینک اساعاره ناودی از

و ظرایف گونواگون هنری دیوده حیشوووود ن اعماز

هنمارگریزی حعنایی اسووت .قرآن اا اناااب واحدهای

زاانی قرآن را ای

آشکار حینند .ژرفنگری

حعنوایی نو اا حقصوووود تود وج اشوووارا دارند و

قرآن ا روااط ظریف و ااریک حیان اجزاء و عناصووور

را در

زاوان و درنوگ و ااریکاینی در سووواتاار و فرم زاان

جانشیننردن آن در اافت نالم ،حقصود توی

از پی

زیباترین صووورت حاکن ا حااطب عرضوو داشووا

اسووت ن حوس ویقی درونی ،ایرونی و حعنوی زیبایی را

اسوووت .در این آیو نیز ،اا تکی ار قطب اسووواعاری،

در تااحی آیات شریف ا وجود آورده است .در واق ،

«تیسیر» را جانشین «تعسیر» حینند و ذهن را ا در

چیرگی قرآن ار ظرایف سوان و زاان عرای سبب آن

داللت ضووانی و ثانوی از این حفاهیم سوووق حیدهد.

حیشود ن واژهها را در ناراردها و نالبدهای نو ا نار

َسوورُهُ» اسووت و از نوو
سوورُهُ» اسوواعاره از «نُع ِّ
فعل «نُیَ ِّ

اگیرد و هر زحان ن نیاز ااشووود ،واژهها و ترنیبات نو

اسواعارۀ عنادیة تهکای اسوت ن در همنشینی اا واژه

ایافریند و ادینسوان ایشارین اهرهها را از ناراییها و

«عُسوری» از نارنرد اصوی تود فاصو گرفا و حدلول

تواناییهای زاان ابرد و ا یاری ترفندها و شووگردهای

ثانوی یافا است .نکاة حهم اینک صرفاً ا عاری گرفان

هنری ،آیات و عباراتی اسیار نغز پدید آورد.

«نیسور» ارای «نعسور» در آیة شوریف ا اعابار اساعاره
اودن

اهایت ندارد .پیشوووار نیز ذنر شووود ن از نظر

جرجانی اسووواعاره ا اعابار اسووواعاره اودن

آیة دیگر ،هاان آیة  01اسووت ن پیشووار نیز از آن
صووتبت شوودج «فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَوَظَّى» ،اا توج ا اینک

اهایت

زحان جاو  ،حال یا حضوارو است ،فعل جاو نیز ااید

ندارد .اهایت آن در ترنیب هنری نار شوواعر و ادیب

ا صورت حضارو آورده شود؛ ولی تدای حاعال در آیة

اسووت ن آن را زنده حینند و جان حیااشوود و این

شووریف تعبیر ا «سنذرتُکم» را ارحیگزیند و حیفرحایدج

نظر جرجانی عیناً اصوول آشووناییزدایی را حیرسوواند؛

اینک حن شوواا را ا آت

هشوودار دادم .اگر

یعنی فعالشوودن هنرسووازههاسووت ن ها چیز را نو

آیة حذنور را حسواقل و ادون درنظرگرفان آیات سااق

حیننود و اااوذال زنودگی روزحره را از نگاه حا ا دور

اوررسوووی نوونویوم ،حیتوان آن را حشووواول نوعی

حیارد و این فعالشوودن ادین حعنی اسووت ن نواات

هنمارگریزی حعنایی یعنی اسووواعاره یا هاان حماز اا

حوجود در زاان روزحره در ترنیب تازهای ا نار گرفا

ال
عالق حشااهت ادانیم؛ اا این توضیل ن آی را حساق ً

شووووند و چهرۀ جدیدی ا تود گیرند .در آیة حذنور

اررسوووی ننیم و ادون توج ا افعال پیشوووین و زحان

نیز ،واژگان ا نار ارده شده واژگانی است ن حااطب

آنها ،صورفاً اا در نظرگرفان فعل «سنذرتکم» در سیاق

اوارهوا و اوارها اا آنها ارتورد داشوووا و حألوف اوده

آی  ،اگوییم «سنذرتکم» حماز از «سُنذرنم» است و انذار

است؛ ولی توزی آنها در حتور نالم و چیدحان سان

در زحان حال ا انذار در زحان حاض وی تشووبی شووده و

او گونو ای ن واژه در جوار واژۀ حاضووواد و حاالف

حساعارحن (انذار در زحان گذشا ) ارای حال ،ا عاری

تود ،قرار گرفاو اسوووت ،غبوار عادت را حیزداید و

گرفا شووده اسووت و جاح حیان این دو ،تتقق وقوو

حوجب شگفای حیشود .ااید اذعان نرد در هاین چند

است و اساعاره از نوو تصریتی تبعی است.

زاان ن
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حقصووود از توازن آوایی حماوع تکرارهایی اسووت ن

-6-2قاعدهافزایی در سورة «لیل»

در سووطل تتویل آوایی احکان اررسووی حییااند (ر .ج

 -6-2-1توازن آوایی
توازنِ حوجود در قوواعوودهافزایی ،از تکرار نالحی
حاصول حیشوود .صناعاتی ن از طریق توازن حاصل
حیآیند ،از حاهیّای یکسووان ارتوردار نیسوواند؛ ا هاین
دلیول گونو هوای توازن را اواید در سوووطوح تتویوی
حافاوتی اررسووی نرد .در این پژوه

سطوح تتویوی

توازن آوایی و توازن واژگانی اررسی حیشود .حناقدان
صوووورتگرا ار نق

و اهایت واژه در پیدای

ادایّت

حان اسیار تأنید حیننند .همنشینی واژهها ،نظام آوایی
و حعنوایی آنهواسوووت ن حاون زیبای ادای را ا وجود
حیآورد .آهنووگ درونی واژههووا و نظووام آوایی آنهووا،
سواتاار حوسیقائی را ا وجود حیآورد ن فضا را ارای
رشووود و االندگی واژه آحاده حیسوووازد (عووی حقدم،
 ،0911ص.)19
«توازن ،فهم و در و دریافت و داشان یک ش ّم و
اصووویرت ارای سووواتوت و پیودایی انواوِ حالتها و
آهنگهای حوسویقایی در پارهها و اجزای جاو اسووت
نو در نهوایت تعادل حعنوی ،حوسووویقایی و لفظی در
نالم پدیدار حیشود ...در ایماد توازن نالحی ،ناساین
شووورط ،تودآوایی واژههوا و ترنیبوات و نظامحندی
ظریف و عایقِ حوسیقایی جاو  ،در ارتباط اا پارههای
توی

است» (حتبّای ،0929 ،ص011و .)018

یکی از حصوادیق تکرار نالحی ،حوسیقی حروف یا
تکرار صواحتها و حصوووتهاسووت .حوسیقی حروف،
شاحل «تکرارهای آوایی است ن درون یک هما اتفاق
حیافاوود» (ثاره ،0991 ،ص .)081تکرارهووای آوایی
حیتواند یک واج ،چند واج درون یک هما ،نل هما
و توالی چند هما را شواحل شود .ا اعاقاد یانواسون،

صوفوی ،0931 ،ج ،0ص .)011تکرار ،شگردی زاانی
اسوووت ن در زاان روزحرّه نیز نارارد فراوان دارد .این
شوگرد اا نام ذات و سرچشاة زیبایی در توق شعر و
هنر نقشووی عاده دارد و الزم اسووت ن ارااب هنر و
ادایّات ا آن ایشوار توج ننند« .تکرار در زیباشناسی
هنر از حسووائل حهمّ و اسوواسووی اسووت .صوودای غیر
حوسیقایی و ناحنظّم را ن در آن تناوب و تکرار نیست،
ااعز شووکنمة روح حیدانند .انواو تکرار چ در قدیم
و چ در شوعر نو دیده حیشود و اصو ًال تکرار را ااید
حااصوات سوبک ادای قواداد نرد» (شوایسا،
ّ
یکی از
 ،0929ص .)23تکرار ،چ در سوطل صاحت ،حصوّت،
هما و واژه ااشد ،چ در سطل عبارت و جاو  ،حوجد
انواو صنای آرایندۀ نالم حیشود.
نکاة تأحلارانگیز در این زحین این حهم اسوووت ن
گونو هوای واجآرایی در این آرایوة نالحی حیتوان هم
ا صوورت تکرار واج (صواحت) ااشد و هم ا صورت
تکرار وان (حصوووت) انمام پذیرد .این حؤلّف در نالم
چ در شعر و چ در نثر ،اا تکرار ا جای آن در تداعی
حعانی نق

دارد و این درحالی اسوووت ن ااید توج

شود ن صرف تکرار واج در نالم ادون تأثیر در ادای
حعانی تأثیر در نالم ناواهد داشت.
یکی از اوارزترین عواحول پودیودآورندۀ سووواتاار
حوسوویقائی سووورۀ حبارنة «لیل» ،تکرار اسووت .در این
سوووورۀ حبارن تکرار در سوووطل آواها و نیز تکرار یا
توازن واژگانی را اوضوح حیتوان دید .پی

از اررسی

الزم است نگاهی ا نل آیات شریف ایندازیمج

تناسب ساتاار اا حتاوا اا توج ا دو نظریة «نظم» و «آشناییزدایی»(ا حتوریت سورۀ حبارنة «لیل») 31

حینشوود .عالوهار اینک توصوویف شووونت و عظات

اِسْمِ الوَّ ِ الرَّحْانِ الرَّحِیمِ
وَالوَّیْولِ إِذا یَغْشوووى ( )0وَالنَّهارِ إِذا تَمَوَّى ( )8وَحا

شوواصوویت اوندحرتب و حنزّه ااری تعالی در آیة  08و

َشواَّى ( )1فَأَحَّا حَنْ
تَوَقَ الذَّنَرَ وَالْأُنْثى ( )9إِنَّ َسوعْیَکُمْ ل َ

 09اوضوووح دیده حیشووود .ا طور نوی در این آیات

َسوورُهُ
َسوونُی ِّ
ُسوونى ( )9ف َ
َصوودَّقَ اِالْت ْ
سَعْطى وَاتَّقى ( )1و َ

شاهد ارزد حوسیقائی فواصل آیات ن ا حروف حد

َاسووواَغْنى ( )2وَنَذَّبَ
ُسووورى ( )1وَسَحَّا حَنْ اَاِلَ و ْ
لِوْی ْ

و لین تام حیشووووند ،هسوووایم ن «این نوو در قرآن

اِالْتُسْنى ()3فَسَنُیَسِّرُهُ لِوْعُسْرى ( )01وَحا یُغْنِی عَنْ ُ حالُ ُ

فراوان ا نار حیرود و زحین را ارای وقف و سووکوت

إِذا تَرَدَّى ( )00إِنَّ عَوَیْنوا لَوْهُودى ( )08وَإِنَّ لَنا لَوْآتِرَۀَ

حهیا حیسوازد و تأثیر روانی ا سزایی ار حااطب دارد»

َصووالها إِالَّ
وَالْأُولى ( )09فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَوَظَّى ()01ال ی ْ

(ااوزید ،0338 ،ص.)919

م َّن ُبهَا ا ْل َأ ْتقَى
الْأَشْقَى ( )01الَّذِی نَذَّبَ وَتَوَلَّى (َ )09و َس ُی َ

صفت جهر در صاحت الم اویژه در آیات  08تا 01

( )01الَّوذِی یُؤْتِی حالَ ُ یَاَزَنَّى ( )02وَحا لِأَحَد عِنْدَهُ حِنْ

نواحالً در تودحوت ایمواد حال و هوای حاناسوووب اا

نِعْاَوة تُمْزى ( )03إِالَّ ااْاِغواءَ وَجْو ِ رَاِّ ِ الْأَعْوى ()81

حتاوای آی قرار دارد و توج شووونونده را ا این نکا

وَلَسَوْفَ یَرْضى ()80

جوب حینند ن این سانان چیزی جز یادآوری ارای

اوا نظر ا آیات شوووریف  ،آنچ ای

از ها جووه

حینند و حوسویقی و طنین تاصوی ا سوووره ااشیده

ها حردم جهان ،نیست.
رونوود توزی فراوانی صوووفووت جهر و ها

در

است ،تاتاة تااحی آیات ا وان درتشان یا حصوت

سوراسور سوره یکسان نیست و حرنای حوجی دارد و

(آ) اسوووت« .این واجهوا اا توصووویف اندیشووو ها و

فراز و فرود دارد« .سین» ن از حروف حهاوس است،

احساساتی در تناسباند ن در زحان تموی آنها ،صدا

در آیات  1تا  01ا اوج تود حیرسوودج فَأَحَّا حَنْ سَعْطى

اوج حیگیرد .از دیگر نق هوای اسووواحود وانو هووای

َسورُهُ لِوْیُسْرى
َسونُی ِّ
ُسونى ( )9ف َ
َصودَّقَ اِالْت ْ
وَاتَّقى ( )1و َ

حذنور ،توصویف اشوااص ،صوتن ها و حناظر است.

( ...)1این حروف ایشوووار ارای حعنوای او نار گرفا

آواهای ام و اویژه آواهای درتشان در توصیف حناظر

حیشود ن در آن لین و نرحی و لطافت وجود دارد ن

پرشوووکوه و شوووگفوتانگیز یوا عظات و شوووونت

اا حتاوای آی هااهنگ اسوووت و لطف و عنایت ویژه

شووواصووویتهای تواناند و اوند حرتب ا نار حیروند

تدا ا این دسووا افراد ن  -حال تود را حیااشووند و

(قویای ،0929 ،ص .)90-91اوا توجو او آنچ ذنر

پرهیزگووار و حاقی هسوووانوود و وعووده نیکو -پوواداد

شد ،اساحد ااالی این وان و تکرار آن در طول سوره،

اتروى -را ااور دارند و راسووت انگاشووا اند را نشووان

اا حضواون سوره تطااق تام دارد و القاگری وان ها در

حیدهد.

اینما ا اوج تود رسیده است؛ چران آیات شریف در

سووو

توصیف صتن ها و حناظر اا عظات از جاو توصیف

در اداح  ،از تعداد حروف حهاوسووو نم

حیشووود و روند حروف حمهور ،افزای

حییااد .جهر

شوب و پنهاننردن روشونی روز و نیز توصیف روز و

چنانن از ناح

پیداست ا حعنی افزای

و ااال اردن

پدیدآحدن آن ،هاچنین توقت انسووان و نیز توصوویف

صووداسووت .ارتباط حعنایی این دو اا

و هااهنگی

قیاحت و عذاب و آتش وی اسووت ن اناظار گنهکاران را

حوسویقی نالم اا آن ،اسویار تأحّل ارانگیز است؛ گویی

 32دوفصوناح عوای پژوهشی «پژوه های زاانشناتای قرآن» ،سال پنمم ،شااره دوم ،پیاپی( )01پاییز و زحساان 0931

از فضوووای آرام ناشوووی از حروف

چند واژه است و هاگونی ناحل در اصل تشاا آوایی

توداوند عالم پ

حهاوس ن حقیقت زندگی انسووان و سرانمام زندگی

ناحل حیان دو یا چند عنصووور دسووواوری یا تکرار یک

و اعاال او را ایان حینند ،اا توق فضووای حوسوویقائی

عنصور دسواوری واحد اسوت» (صفوی ،0931 ،ج ،0

نواشوووی از حروف حمهور اویژه «الم» اوا قاطعیت و

ص.) 810

صوووراحاواً اعالم حیننود ن ج «إِنَّ عَوَیْنا لَوْهُدى وَإِنَّ لَنا
لَوْآتِرَۀَ وَالْأُولى».

در سورۀ حبارنة لیل تکرار واژه ا صورت هاگونی
ناقص و ناحل دیده حیشود .در آیات شریفةج
ُسوونى ()9
َصوودَّقَ اِالْت ْ
فَأَحَّا حَنْ سَعْطى وَاتَّقى ( )1و َ

 -6-2-2توازن واژگانی
چنوانن ذنر شووود ،قاعدهافزایی چیزی جز توازن

فَسَ ونُیَسِّ ورُهُ لِوْیُسْ ورى ( )1وَسَحَّا حَنْ اَاِلَ وَاسْ واَغْنى ()2
َسونُیَسِّرُهُ لِوْعُسْرى ()01؛ چنانن
ُسونى ( )3ف َ
وَنَذَّبَ اِالْت ْ

نیسووت و توازن از طریق تکرار حاصوول حیشووود .در

حالحظو حیشوووود در واژه «التسووونی» یک عنصووور

قسوات پی  ،تکرار در سووطل آوا و توازن حاصل از

دسواوری واحد ا صوورت هاگونی ناحل تکرار شده

آن را اررسووی نردیم .اینک ا تکرار و توازن واژگانی

اسوووت و این تکرار اا نوعی تأنید ار اهایت این واژه

و سووو

نتوی تواهیم پرداتووت .عالوه ار توازن

هاراه اسوت .اناار اار حعنایی آن ن «صووفاى است ن

آوایی ،در این سووووره هم اا توازن واژگانی ا شوووکل

در جاى حوصووف تود حینشویند و ظاهر ًا حوصوف

تکرار واژه و هم اووا توازن نتوی ا و شوووکوول تکرار

وعوده اواشووود ،وعده ثوااى ن تداى تعالى در حقاال

سواتاارهای حنظم دسواوری روا رو هسایم .تکرار در

انفاق ا انگیزه رضوواى او حیدهد ،انفاقى ن تصوودیق

سوووطل واژگووان ،از عواحوی اسووووت ن و حوجووب

قیواحوت و ایاوان ادان ااشووود ن الزح چنین انفاق و

هنمارافزایی ،رسوووااتیز واژهها و ارجسوووا سوووازی

چنین تصودیقى ،تصدیق ا وحدانیت تداى تعالى در

حیشووود .تکرار عاحل ایماد توازن در شووعر ا شوواار

راوایت و الوهیت نیز هست و هاچنین حساوزم ایاان

حیرود؛ زیرا «از قویترین عواحوول تووأثیرات و اهارین

ا رسوالت ر سوووالن هم هست ،چون رسالت تنها راه

وسوویو ای اسووت ن عقیده یا فکری را ا نسووی القا

رسووویدن و ااالع وعده ثواب او اسوووت» (طباطبایی،

حینند» (شفیعی ندننی ،0921 ،ص .)33

 ،0101ج ،81ص)919؛ احووا تکرار واژه ا و صوووورت

تکرار واژه در شووعر ا صووورت هاگونی ناقص و
هاگونی ناحل احکانپذیر اسوووت .در هاگونی ناقص

هاگونی ناقص در دو واژه «عسوری» و «یسری» دیده
حیشود ن اا یکدیگر تشاا آوایی دارند.

حعاوالً شواعر از واژگانی اسافاده حینند ن تنها تشاا
آوایی ااشوی از دو یا چند واژه است .هاگونی ناحل

 -6-2-3توازن نحوی

شیوهای است ن در آن شاعر واژگانی را عیناً در سطل

در آیات شوووریفة سوووورۀ حبارن لیل ،اا حظاهر و

نالم تکرار حیننود .این تکرار اغوب ا حنظور تأنید ار

ناودهای همنشوینسوازی نقشوی و نیز جانشینسازی

آن واژه ،در القای حفهوم هاراه آن اسووت« .تکرار واژه

نقشوووی نو ناونو هوایی از توازن نتویانود ،روا رو

ا شوکل هاگونی ناقص ،تشاا آوایی ااشی از دو یا

هسووایم« .سوواتتهای حاوازی نتوی نیز نوعی تکرار
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دساوری عناصر

اسوووت .در آیات حذنور نیز ،ا نوعی اا توازن و تقارن

ا حساب حیآیند ن در سطل آرای

سوازندۀ جاو حادث حیشود و ا اندازۀ تکرار آوایی

نتوی روا رو هسوووایم .اسووواس سووواتتهای حقارن

و یا تکرار در سوووطل واژگان ،عینی نیسوووت؛ ا هاین

نتوی ار توازن و یکسانی الگوی نتوی این دو جاو

دلیل ،از سووواتتهای حوازی نتوی اا نام تکرار پنهان

اسووت .در هاین آیات شووریفة  1تا  01توازن نتویِ

یاد حیشووود» (عویزاده ،0928 ،ص .)810تکرار الگوی

«تبر» دیده حیشودج

نتوی ار اسوواس یکسووانی نق

حاصول از همنشوینسوازی نق

نتوی قرین ها توق

َص ودَّقَ اِالْتُسْ ونى» یا «وَسَحَّا حَنْ
«فَأَحَّا حَنْ سَعْطى وَاتَّقى و َ

حیشووود .ا دیگر سووان ،اسوواس سوواتتهای حقارن

اَاِلَ وَاسْووواَغْنى وَنَذَّبَ اِالْتُسْووونى» ن در دو عبارت

نتوی ،قرین سوازی نتوی است و حال آن ،ارزد و

حذنور ،سوو تبر حااوف همنشووین یکدیگر شووده و

نق

یکسوان قرین ها ا لتاظ نتوی است .صنایعی از

فرآیند «همنشینسازی نقشی» رخ داده است.

قبیولج حقااو  ،ازدواج ،حوازن  ،ترصوووی و ...را حیتوان

ناون دیگر صنعت حقااو را در آیات  01و  01نیز

حشووواول توازن نتوی دانسوووت ن یکی از آنها یعنی

حیتوان حشوواهده نردج «ال یَصْوالها إِلَّا الْأَشْوقَى»( )01و

حقااو  ،در سورۀ لیل وجود دارد.

«و ََسویُمَنَّبُهَا الْأَتْقَى» ن حیان دو واژه «سشووقی» و «ستقی»

آیات شوووریفة  1تا  01را حیتوان ارای این ناون

تقاال حعنایی ایماد شده است؛ ضان اینک هر دو واژه

حثال زد .این آیات حاوی صنعت «حقااو »اند ن ا نظر

در نق

حیرسود نوعی جانشینسازی نقشی دارند« .حقااو » از

جانشینسازی نق

انواو اسووووب ادیعی قرآن و آن جایی اسووت ن دو یا

حیرسووود آیوات اااودای سووووره حبارن نیز حیتوانند

چنود حعنوای هااهنگ اا یکدیگر حیآورد ،سووو

ا

ترتیب ،حعانی حقاال آنها ذنر حیشووود؛ ا عبارت دیگر

فاعل قرار گرفا اند و نوعی توازن حاصوول از
فاعل در آنها دیده حیشود .ا نظر

حصداق صنعت حقااو ااشندج «وَالوَّیْلِ إِذا یَغْشى وَالنَّهارِ
إِذا تَمَوَّى».

هرگاه سووازههای تشووکیلدهندۀ سوواتتهای نتوی

طبواق نیز از آرایو هایی اسوووت ن حیتوان گاهی

تکراری ن اا یکدیگر قرین شوودهاند ،اا هم در تضوواد

قرین سوازی نتوی و توازن حاصول را در آن حشاهده

ااشوند ،آرایة حقااو توق حیشووود؛ حانند آیات شریفةج

نرد .ناون آن عالوه ار دو آی ناست ،این آیة شریف

ُسووونى ()9
َصووودَّقَ اِالْت ْ
فَأَحَّا حَنْ سَعْطى وَاتَّقى ( )1و َ

استج «وَحا تَوَقَ الذَّنَرَ وَالْأُنْثى» است ن طباق حیان دو

َس ونُیَسِّ ورُهُ لِوْیُسْ ورى ( )1وَسَحَّا حَنْ اَاِلَ وَاسْ واَغْنى ()2
ف َ

واژه اوضوح در آن دیده حیشود.

َسونُیَسِّرُهُ لِوْعُسْرى ( .)01هاین
سونى ( )3ف َ
وَنَذَّبَ اِالْتُ ْ
صووونعووت حقووااوو و قراردادن ظوواهری این دو گروه
رواو روی یکدیگر در آیات ،تأثیر ا سوووزایی ار روان

نتیجه
آشووونوواییزدایی نظری و ای اسووووت ن و ا و نووام

حااطب حیگذارد و این تأثیر ،تا حدی دسااورد توج

فرحالیسوتهای روسوی ا ثبت رسیده است و حقصود

قرآن ا فرم و ساتاار و اثر آن ار حعنی است .از ناایج

از آن ایگوانو نردن و نو جووهدادن صوووورت نهنو و

سووواتتهای

تکراری زاوان اسوووت ن تالد حینند دسووواور زاان

حقارن نتوی و ارقراری قرین سوازی و توازن در آیات

نیا جان را ،جانی دوااره ااشووود .در حقیقت اصووول

توج قرآن ا فرم و سووواتاار ،آفرین
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آشوناییزدایی را نایتوان ااداو فرحالیسووتها دانست؛

و اوا او نوارگیری حطووب توازن آوایی و واژگانی در

زیرا اسویاری از صواحبنظران پیشین اویژه عبدالقاهر

حیطة قاعدهافزایی ا عادتزدایی دست زده است و اا

جرجانی ا ارزد آن پی ارده و اساحی حااوفی ار آن

اسوافاده از این شگرد ،القای حعنای ثانوی و در

اهار

نهادهاند .اسووویاری از آراء و نظرات او در ااب حعانی

حضووواون نهفاو در آیوات را درنظر دارد .قرآن نریم

النتو هاان چیزی اسوت ن فرحالیستهای روسی در

او حنزلوة ارترین اثر ادایِ پی

روی حواسوووت نو در

قرن ایسوام حطرح نردند؛ ولی ارزد نار فرحالیستها

عنوایوت او الفواظ و در اهرهحندی از احکانات زاانی،

را حیتوان در جا انودی و انسووومامااشوووی ا این

گوی سبقت را از سایر آثار راوده است و اعماز ایانی

حوضوووعات و ایماد نظم و ترتیب در ارائة این حطالب

و لغوی این نااب آساانی ار نسی پوشیده نیست.

دانسوووت و این نکاو چیزی اسوووت ن فقدان آن در
منابع

نظریات نظری نظم جرجانی حتسوس است.
آشووناییزداییِ حاصوول از هنمارگریزی در قرآن ا
اوج تود رسیده است و تااحی هنمارگریزیهای آن،

 .0قرآن نریم.

 .8احانی ،رضوا و شوادحان ،یسرا (0931د) ،حطالع

ضوووان ایموواد طنین دلنشوووین در آی وات ،اهووداف

اصل جایزینی افعال در اافت آیات قرآنی ،نشریة

حعناشوناسان را دنبال حینند .تقدیم و تأتیر ،حذف و

عوایپژوهشوی پژوه های قرآنی ،سال هفدهم،

اضاف و الافات در ضاایر ،افعال و یا اساحی را حیتوان

شاارۀ .91

از حصادیق هنمارگریزی نتوی در سورۀ حبارنة «لیل»
دانست .تقدیم آنچ ااید حؤتر ااشد ،ا حنظور تأنید و
اهااام ا آن اسوووت .افزودن در نالم ،افزای

حعنی و

شووودت آن را او دنبال دارد .حذف از نالم ،اا هدف
داللت ایشوار و قویتر انمام حیگیرد و الافات ،سبب
ایماد نوعی حسواسیت ا تواننده حیشود و توج او
را ارحیانگیزد.
توازن آوایی و واژگانی ناونة عالی قاعدهافزایی در
سوورۀ «لیل» ا شوواار حیرود  .تکرار در سطل آواها و
نیز توازن واژگووانی ا و صوووورت هاگونی نوواقص و
هاگونی نوواحوول و توازن نتوی ا و شوووکوول تکرار

 .9آلوسی ،سید حتاود (0101ق) ،روح الاعانی فی
توفسووویور الوقورآن العظیم ،ج ،01تتقیقج عوی
عبوودالبوواری عطی وة ،ایروتج دارالکاووب العوای وة،
الطبعة األولی.

 .1اان اثیر ،ضویاءالدین (0393م) ،الاثل السووائر فی
سدب الکواتب و الشووواعر ،ج ،8تصوووتیلج احاد
التوفی ،قاهرهج نهضة حهر.

 .1اان عواشوووور ،حتاودان طاهر (ایتا) ،الاتریر و
الانویر ،ج ،91د.ط.

 .9اان قایبو  ،الدینوری (0311م) ،تأویل حشوووکل

ساتاارهای حنظم دساوری در این سوره حشهود است.

القرآن ،تتقیقج سوید احاد صقر ،قاهرهج داراحیاء

این ویژگی ن تنها در یک سوره قرآن؛ اوک در تااحی

الکاب العرایة.

سوورهها اوضوح حشاهده حیشود .در حقیقت قرآن اا

 .1ااوالفاوح راضوووی ،حسوووینان عوی (0112ق)،

اهرهگیری از ذتایر زاانی ا تشووواص زاان حیپردازد

روض المنان و روح المنان فی تفسیر القرآن ،ج
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 ،81حشوووهودج انیواد پژوه های آسووواان قدس
رضوی.

 .2ااوزیود ،احاود (0330م) ،الانواسوووب البیانی فی
القرآن ،الرااط ،نویة اآلداب.
 .3اندلسووی ،ااوحیان حتادان یوسووف (0181ق)،
البتر الاتیط فی الافسویر ،ج ،01تتقیقج صدقی
حتاد جایل ،ایروتج دارالفکر.
 .01انوش  ،حسن (0919د) ،فرهنگناحة ادب فارسی،
تهرانج سازحان چاپ و اناشارات.
 .00ااقری ،حهری (0911د) ،حقدحات زاان شوناسی،
تهرانج نشر سورۀ حهر.
 .0اشیری ،حتاود و تواج گیری ،طاهره (،)0931

 .1المرجوانی ،عبود القاهر (8111م) ،دالئل اإلعماز،
تعویقج السووویود حتاود رشوووید رضوووا ،ایروتج
دارالاعرفة.

 .2حسوینی شویرازی ،سید حتاد (0181ق) ،تقریب
القرآن إلی األذهان ،ایروتج دار العووم.

 .3حقی اروسوووی ،اسووااعیل (ایتا) ،تفسوویر روح
البیان ،ج ،01ایروتج دارالفکر.
 .01داد ،سویاا (0929د) ،فرهنگ اصطالحات ادای،
تهرانج حروارید ،چاپ اول.

 .00دروی  ،حتییالدین (0101ق) ،اعراب القرآن و
ایان  ،ج ،1سوری ج داراالرشاد ،چاپ چهارم .
 .08راغب اصوووفهانی ،حسوووینان حتاد (0108ق)،

اررسی س غزل سنایی ار پای نقد فرحالیسای اا

الافردات فی غریب القرآن ،ایروتج دارالعوم.

تأنید ار آرای گراحون و یانواسوون ،پژوهشووناح

 .09الزرنشوووی ،حتاود ان اهوادر (ایتا) ،البرهان فی

زاان و ادایات فارسی ،سال سوم ،شاارۀ نهم.

 .8انتالشووواط  ،عائشوووة (0919د) ،اعماز ایانی
قرآن ،حارجمج حسوین صووااری ،تهرانج اناشارات
عوای فرهنگی.

 .9اهرامپور ،شوووعبووانعوی (0912د) ،درآحوودی ار
تتویول گفااوان ،ا اهااام حتادرضوووا تاجیک،
تهرانج اناشارات فرهنگ گفااان.

 .1ایضووواوی ،عبداهللان عار (0102ق) ،سنوار الانزیل
و سسووورار الاوأویل ،ج ،1ایروتج دار احیاء الاراث
العرای.
 .1ثاره ،یداهلل (0991د) ،آواشوناسوی زاان فارسی،
تهرانج حرنز نشر دانشگاهی.

عووم القرآن ،ج ،8ایروتج دار الاعرفة.

 .01زنی ااوحایده ،حتاد صالح (8111م) ،البالغة و
األسووایة عندالسکانی ،غزۀج جاحعة األزهر.

 .01زحاشری ،حتاود (0111ق) ،الکشاف عن حقائق
غواحض الانزیول ،ج ،8ایروتج دارالکااب العرای،
چاپ سوم.
 .09سوواحرایی ،فاضوول صووالل (0181ق) ،حعانی النتو،
ج ،8چاپ اول ،عاانج دارالفکر.
 .01سووومودی ،فروزان ؛ لیال صوووادقی (0923د)،

نارنرد گفااانی سوکوت در ساتتحندی روایت
داساان نوتاه ،فصوناح پژوه های زاان و ادایات
تطبیقی ،دورۀ اول ،شاارۀ دوم.

 .9جواحظ ،ااوعثاان عاران اتر (0393م) ،التیوان،

 .02سوویوطی ،جاللالدین (0102ق) ،ها الهواح فی

تتقیقج عبوودالسوووالم هووارون ،ایروتج دار احیواء

شووورح جواو الوموواح  ،ج ،8تتقیقج احاوود

الاراث العرای.

شا الدین ،ایروتج دارالکاب العوایة.
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 .03شوووایگانفر ،حایدرضوووا (0921د) ،نقد ادای،
تهرانج اناشارات دساان.
 .81شوووریف الهیمی ،حتاوود ان عوی (0919د)،
تفسوویر شووریف الهیمی ،ج ،1چاپ اول ،تهرانج
دفار نشر داد.

 .80شعیری ،حاید رضا (0920د) ،حبانی حعناشناسی
نوین ،تهرانج اناشارات سات .چاپ دوم.

 .88شوفیعی ندننی ،حتادرضا (0930د) ،رسااتیز
نواات ،تهرانج نشر سان.

 .89شوفیعی ندننی ،حتادرضوا (0921د) ،حوسیقی
شعر ،تهرانج نشر آگ  ،چاپ هشام.
 .81شووایسووا ،سوویروس (0920د) ،نقد ادای ،تهرانج
فردوس.

 .81صووفوی ،نورد (0931د) ،از زاانشووناسووی ا
ادایات ،ج0و ،8تهرانج شوورنت اناشووارات سووورۀ
حهر ،چاپ سوم.

 .89طباطبایی ،حتاد حسوووین (0101ق) ،الایزان فی
تفسووویر القرآن ،ج08و ،81قمج حکاووب جوواحعووة
الادرسین فی التوزۀ العوایة ،الطبعة الااحسة.

 .81طبرسوی ،فضلان حسن (0918د) ،حما البیان
فی تفسیر القرآن ،ج ، 9تهرانج ناصر تسرو ،چاپ
سوم.

 .82طوسی ،حتاد ان حسن (ایتا) ،الابیان فی تفسیر
القرآن ،ج ،01ایروتج دارالتیاء الاراث العرای.

 .83عسووگری ،ااوهالل ،حسوون ان عبدالوّ ان سووهل
(0103م) ،الصّناعاین (الکاااة والشعر) ،د.ط.
 .91عاحوی ،ااراهیم (0991د) ،تفسویر عاحوی ،تتقیقج
عوی انبر غفاری ،ج ،2تهرانج نشر صدوق.

 .90عبدالاطوب ،حتاد (0331م) ،البالغة و األسووایة،
القاهرۀج دارنواار لوطباعة.

 .98العووی (0321م) ،الطراز الااضوان ألسرار البالغة
و عووم حقائق االعماز ،ج ،8القاهرهج الاقاطف.

 .99عوویحقودم ،حهیار(0911د) ،نظری های نقد ادای
حعاصر ،تهرانج اناشارات سات.

 .91عویزاده ،عوی (0928د)« ،توازی یوا تکرار پنهان
و نق

آن در توق آثار ادای؛ یک تتویل نتوی و

نالحی» ،حموّة دانشووکدۀ ادایات و عووم انسووانی
حشهد ،شاارۀ .018

 .91فراء ،ااوزنری وا یتیی اان زی واد (ایتووا) ،حعووانی
القرآن ،ج ،9حصرج دارالاصریة لواألیف و الارجاة،
الطبعة األولی.

 .99فضویوت ،حتاود (0931د) ،اصول و طبق اندی
نقد ادای ،تهرانج اناشارات زوار.
 .91قداحةان جعفر (0918ق) ،نقد الشوعر ،قسطنطینیةج
حطبعة الموانب.
 .92قای حشووهدی ،حتادان حتادرضووا (0992د)،
تفسووویر ننز الدقائق و اتر الغرائب ،ج ،01تهرانج
سازحان چاپ و اناشارات وزارت ارشاد اسالحی.

 .93قویای ،حهود (0929د) ،آوا و القا (رهیافای ا
شعر اتوان ثالز) ،تهرانج نشر هرح .
 .11ناشانی ،حال فالاهلل (0189ق) ،زادۀ الافاسیر ،ج،1
قمج انیاد حعارف اسالحی.
 .10نوهن ،جان (0329م) ،انیة الوغة الشووعریة ،ترجاة
حتاود الولی و حتاد العاری ،الطبعة األولی ،دار
تواقال لونشر.
 .18حوتوبّای ،حهوودی (0929د) ،اوودی نو ،تهرانج
اناشارات سان ،چاپ دوم.

تناسب ساتاار اا حتاوا اا توج ا دو نظریة «نظم» و «آشناییزدایی»(ا حتوریت سورۀ حبارنة «لیل») 019

 .19حتاود عبواس (0921د) ،عبدالقاهر جرجانی و

 .11ناظایان ،هوحن (0938د) ،پیوند فرم و سوواتاار

دیودگوواههووای نوین در نقوود ادای ،ترجاو ج حریم

اوا حتاوا در سووووره حبارن تکویر ،حمو انمان

حشرف ،تهرانج نشر چشا .

ایرانی زاان و ادایات عرای ،شاارۀ .81

 .11حشووورف ،حریم (0929د)« ،نظم و سووواتاار در
نظری االغت جرجانی» ،پژوهشوناح عووم انسانی
دانشگاه شهید اهشای ،شاارۀ .11

 .11حکواریوک ،ایرنوا ریاووا (0921د) ،دانشووونواحووة
نظریو هوای ادای حعاصووور ،ترجاة حهران حهاجر،
حتاد نبوی ،تهرانج نشر آگ .

 .19حیرحوواجی ،حای ودرضووووا (0931د)« ،حبووانی

 .12نوتوواس ،ااوجعفر احاوودان حتاوود (0180ق)،
اعراب القرآن ،ج ،1ایروتج دارالکاب العوایة.

 .13نوروزی ،عوی (0931د)« ،وانوواوی نظریو نظم
عبدالقاهر جرجانی» ،ناح نقد ،ا نوش و

حتاود

فاوحی ،تهرانج تان نااب.

 .11وحیدیان ناحیار ،تقی (0929د) ،ادی از دیدگاه
زیباشناس ،تهرانج اناشارات سات.

زیبوواییشووونوواسوووی حان در زاووان عرای» ،حموووة

 .10هوادی ،روحاهلل و لیال سووویدقاسوووم (0938د)،

پژوهشوناح نقد ادب عرای دانشگاه شهید اهشای،

«اررسی هاانندیهای نظریات عبدالقاهر جرجانی

شاارۀ اول.

اوا نقد سووواتاارگرایی و نقد نو» ،حمو حطالعات
زاانی االغی دانشوگاه سانان ،سال چهارم ،شاارۀ
هفام.

 011دوفصوناح عوای پژوهشی «پژوه های زاانشناتای قرآن» ،سال پنمم ،شااره دوم ،پیاپی( )01پاییز و زحساان 0931

