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چکيده

صورت گرايی يا فرماليسو

 )Formalismيکی از جديدترين مکاتب نقد ادبی است که دت قرن

بيسوو وررت کردپ ريرنان اين مک ب نرساسوو ه بر اين بانتند که زي ايی يک اثر هنری دت دتجۀ
نخسوت به فر ن اجاای سوازندۀ آن نابسو ه استپ دت مک ب صرت گرايی فر سخن به سردی
سرد -ن نه همچرن نسووي های برای تسوواندن مووومرن -برتس وی میشوورد زيرا صوورت گرايان
مع قدند که مح را از چيای جا کيفيت سواس ات جمت

ن چيدمان ناگگان زاد نمیشردپ دت اين

رژنهش با تکيه بر م انی مک ب صورت گرايی ن با تنيکردی تح ي ی ،آيا
برتسوی شودپ سواس ات ن فر آيا
تح يل شود استپ هد

سرتۀ م اتکۀ معاتج

دت اين جسو ات از دن منرر نحری-صورفی ن تناسب ناگگانی

از اناا اين رژنهش ت يين مياان انساا ن هماهن ی فر آيا

ن نقش

آن دت تسواندن مومرن ن تثثيرگااتی بر مخاطب استپ دت اتزيابی ن ايج ن برايند ک ی رژنهش،
نريسندگان به اين ن ياه تسيدند که ساس ات نحری ن صرفی آيا

ن کيفيت بهکاتگيری ن چينش

ناگگان ن ع ات ها دت سوورتۀ معاتج بهنحر اعااب بران يای با مووومرن ک ی سوورت  ،تناسووب ن
ه سرانی داتدپ
واژههای کليدی

فر  ،مومرن ،تح يل صرت گرا ،سرتۀ معاتجپ
*نویسنده مسئول
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 -1مقدمه

بنوابراين ،از گات ن رگا فرماليسووو ی مح را داتای

ريشينۀ س يا ميان طرفداتان صرت

فر ) ن مح را

موومرن) طرننی اسوت که دت مسير سرد با نرريا

قرات گيرد يا

نجرد مسو ق ی نيست تا دت برابر صرت

از ترکيب آن مح را ن صووورت  ،اثر ادبی بهنجرد آيدپ

ن ديدگا های مخ ف ن م فانتی تنبهتن شوود اسووت،

هن امی که صوورت

چنوانچه دت تنيکرد سووون ی ن کتسووويک میبيني که

مح را زاد میشوورد شووفيعی کدکنی ،8938 ،ص)39پ

نسي های دت سدمت

از ديدگا آنان ،شوکل نسي ه ن ورفی برای بيان مح را

آن اسوتپ با گاشت زمان ن سن ينشدن تدتيای کفۀ

نويسووووت ،بو وکووه مح رای اثر ادبی عووام ی برای

دت برابر کفوۀ مح را دگرگرنیهووايی دت اين

بهنجردآنتدن شووکل اثر ادبی اسووتپ ازاينتن مح را

تنيه به نجرد آمد تا دت نرايت با وررت جريان فکری

يکی از عناصور تعيينکنندۀ شووکل است ن بايد تح يل

فرماليس دت قرن بيس انقتبی دت جران ادب تخ دادپ

دي ر ،آنان

اصوالت با مح را برد ن صورت
صووورت

«فرماليسوو

از نيژگی ستق برسرتدات شوود،

شووورد اي رن ،8931 ،ص)1پ «بهع ات

 )Formalismه به شووير ای اطتق

شوواعر يا نريسووند تا سوواحری دت نرر میگيرند که

میشورد که نرريهرردازان محفل زبانشوناسی مسکر ن

میتراند به ک ما

مرد جان بخشووود ن به اصوووطتح

انامن رژنهش دتباتۀ زبان شعری از جم ه ياکربسن

سووو وب ايااد تسووو اسيای دت ک ما

شووورد تا اين

 )Jakobsonن شوک رفسکی ) )(Shklovskiم کر آن

تسو اسيا سو ب حشور معانی شورد ن ستصه آنکه با

بردند ن ه به شير ای که گرنهی از من قدان آمريکايی

اسوو فاد از شوو ردهای گرناگرن زبانی ن ايااد تنابط

دت اناسر دهوۀ  91مطرح ن ترنيج کردنوود» رواينوود ،

دتننی دت عناصور تشکيلدهندۀ م ن اثری زي ا ن ادبی

 ،8931ص)891پ

س ق کند» ميرصادقی ،8939 ،ص)31پ

به تع ير شفيعی کدکنی فرماليس يعنی اهميتدادن
به صووورت

هد

از تح يل صورت گرا اين است که مشخص

ن سووواست ن هنر چيای جا همين کات

کنود اجاای فُر يک اثر ادبی تا چه انداز دت آفرينش

نيسوووتپ نويفۀ هنرمند چيای جا ايااد فر ن نويفۀ

مووومرن ن بران يخ ن مخاطب ن دت نرايت دت رريايی

ن تداعیها نيسووت

ن انسووواا آن اثر تثثيرگاات اسوووتپ با اسووو ناد به آيۀ

شوفيعی کدکنی ،8931 ،ص)98پ از نرر فرماليستها،

شريفۀ﴿ :أفَت يَ َدبَّرننَ القُرآنَ نَلَر کانَ من عند غَير ال هه

چه گف ن نيسوووت ب که چ رنه گف ن اسوووتپ

لرَجَدنُا فيه اس تفاً کَثيراً﴾ نسوووا  ،)1 ،فرضووويۀ اين

براين اسوواا اسووت که شووک رفسووکی )Shklovski

رژنهش م نی بر اين است که دت آيا

قرآن کري چه

میگريود« :شوووکوول توواز  ،مح رای توواز میآفرينوود»

بوهلحاظ فر ن چه بهلحاظ موووومرن ،نقص ن س ی

فر ه چيای جا ايااد اح مان
ادبيا

احمدی ،8931 ،ص)11پ

نجرد نداتد لاا هد

فرماليستها کرشيدند تا چيای جا سرد م ن تا به
کوات ن يرنودپ آنرا يک اثر هنری تا جدا از تثنيت

از ن اشو ن آن ،اين برد است

کوه بوا تح يل فرماليسووو ی سووواس ات آيا

ن چيدمان

ن

ناگگان دت سوورتۀ م اتکۀ معاتج ،گرشووهای از تناسووب

تفسوويرهای اج ماعی ،تاتيخی نپپپ برتسووی میکردند

ن مومرن دت اين سرت برای سرانندگان عايا

احمدی ،8931 ،صص)11_19پ

صرت

تنشن شردپ
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اب دا يادآنت میشووري که برتسی فر يک اثر ادبی

م فووان

يکی دت نصوووف ج رووۀ حق ن دي ری دت

بهطرت ک ی دت چرات سووطت تح يل نحری ن صوورفی،

نصوف ج رۀ باطل) چنين ن ياهگيری شوود است که

تح يول ناگگوانی ،تح يول بتغی ن تح يل آنايی اناا

فر نحری جمت  ،تناسووب ناگگان ،آتايههای بتغی

میشووورد اموا بوا ترجه به اينکه ررداس ن به هر چرات

ن ضوووربآهنو

مرح وۀ مواکرت به دليل حا گسووو رد دت يک مقاله

موووومرن اسوووت ن تقوابل بين دن گرن ماکرت تا به

نمیگناد ،دت اين رژنهش به دن مرح ۀ نخست يعنی

بر رين شکل به مخاطب میتساندپ

تح يل نحری ن صوورفی ن تح يل ناگگانی بسند شد

آنايی ک موا

هم ی دت تاسووو ای

• مقالۀ «دتآمدی بر زي ايیشناسی تکرات حرن

دت

اسوتپ دت مرح ۀ انل با برتسی چيدمان اجاای جم ه

نر آهن

ن نيژگیهای صووورفی ک ما  ،مياان تثثير هر يک دت

فرهناز شاهرتدی چاپشد دت فص نامۀ رژنهشهای

آفرينش مح رای آيا

تنشوون شد  ،ن دت مرح ۀ دن

مياان تنواسوووب معنوايی ن کيفيوت چيدمان ناگگان با
فوای ک ی غالب بر سرتۀ معاتج برتسی شد استپ

تاکنرن رژنهش مسووو ق ی دت اين مرضووورن اناا
نشود اسوت اما از بين رژنهشهايی که دت چند سال
اسير دتباتۀ تح يل فرماليس ی يا ساس اتگرايی صرت
گرف ه است ،میتران به نمرنههای زير اشات کرد:
• مقووالوۀ «ريرند فر ن ساس ات با مح را دت سرتۀ
م اتکۀ تکرير» از هرمن ناوميان چاپشووود دت ما ۀ
انامن ايرانی زبان ن ادب عربی)8931 ،پ نريسووند دت
اين رژنهش چنين ن ياووهگيری کرد اسوووت کووه فر
نحری ،تناسوووب ناگگانی ن ترازن آنايی ع ات ها دت
آيا

تربي ی

اين سرت قرات داتندپ
• مقالۀ «دتاسوۀ شووکتنيۀ لخط ۀ الرنيۀ لمما ع ی
ن)» تح يل فرماليسووو ی سط ۀ ننيت اما ع ی ن))
از حميد احمديان ن ع ی سوووعيدانی چاپشووود دت
ما ۀ إضووا ا

قرآنی)8931 ،پ ن ياوۀ برآمود از اين رژنهش نشوووان
میدهد که رديدۀ تکرات با ايااد تنرن دت مرسوويقی ،دت
آفرينش تصانير ن اثربخشی معانی قرآنی نقش بساايی
ايفا میکندپ

 -2پيشينۀ تحقيق

سووورتۀ تکرير هم ی دت سدمت اهدا

دتننی آيا

قرآن» از سويد حسن سيدی ن

نقديه)8931 ،پ دت اين مقاله با برتس وی

تقاب ی ن مقايسهای فر ع ات ها دت دن ساس ات زبانی

مقوالۀ «برتسی يکی از اشعات ررنين اع صامی بر
اساا نرريههای ساس اتی» از مررش قريمی ن نرگس
هرشووومنود چواپشووود دت ما ۀ رژنهش زبانهای
ساتجی)8913 ،پ برتسووی اناا شوود دت اين رژنهش
نشوووان میدهد که رديد های زبانی همچرن تناسوووب
ناگگانی ن آنايی ،دت تنياتنيی دن شووخصيت مرجرد
دت شعر «مست ن هشيات» ن برجس هسازی مح رای آن
نقش بساايی داتندپ
• مقالۀ «ت رت مومرن شعر دت شکل آن» از حسين
رايند چاپشود دت ما ۀ ک ک نابس ه به رژنهش ا
ع ر انسوووانی ن مطووالعوا

فرهن ی)8931 ،پ دت اين

رژنهش دن ايدۀ «سوکرن» ن «حرکت» دت شووعر «دتيا»
سرندۀ شفيعی کدکنی از منرر فرماليس ی برتسی شد
استپ ن ياۀ برتسی نشان میدهد که تناسب ناگگان ن
ضوربآهن

آنايی ع اتا

دت تساندن تقابل ميان اين

دن ايد بسيات مؤثر ناقع شد استپ
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دت مامرن ،دت هر يووک از رژنهشهووای موواکرت
نريسووونوودگووان مح ر بووا برر گيری از اصووورل نقوود

ب که ادبیبردن ادبيت) م رن است»پ احمدی،8931 ،
ص )11

فرماليسوو ی ن سوواس اتگرايی يک اثر ادبی تا برتسووی
 -3-3شکل اثر ادبی

کرد اندپ

مفرر شوووکل اثر ادبی دت نقد فرماليسووو ی اهميت
نيژ ای داتد ،از ديودگوا آنروا هر نک ۀ ادبی از ناگ تا

 -3اصول نقد فرماليستی

سوووخن ،بوايد دت ريرندی که با سووواير نک هها میيابد
 -3-1اهميت متن

برتسووی شووردپ احمدی ،8931 ،ص )11ال ه بايد به

فرماليسووتها مع قدند برای شووناست يک اثر ادبی

اين مر نيا ترجوه کرد که منررت نقد فرماليسووو ی از

بازگشووت به زندگی مؤلف بین ياه اسووت ن عناصوور

«شوکل» ن «صرت » صرفاً قالب واهری يک اثر ادبی

سوازند م ن ادبی به کمک سردشوان تح يل میشرندپ

نيسووت ب که منررت عناصووری اسووت که دت اتت اب با

ازاين تن تتش میکننود تا چيای جا «م ن» تا به کات

يکدي ر يک سووواس ات منسوووا تا بهنجرد میآنتند

ن يرند احمدی ،8931 ،ص )11پ دت مک ب فرماليس

شاي ان فر ،8911 ،ص )19پ

بيش از ترجوه به موووومرن ن مح را ن نيت مؤلف ،به
«سوواست» ن «قالب» اثر ادبی ترجه میشوورد بهع ات

 -3-4مرگ مؤلّف

دي ر آنان شووواعر يا نريسوووند تا سووواحری دت نرر

براسوواا نقد فرماليسوو ی ،نقش مؤلف دت اثر ادبی

مرد جان بخشود ن به

شوود ن محرت اسوواس وی ،م ن ادبی قرات گرف ه

میگيرند که میتراند به ک ما

اصوطتح سو ب ايااد تسو اسيای دت ک ما

ک تن

شرد تا

اسوتپ کانرن ترجه فرماليستها صنايع ن فنرنی است

اين تس اسيا س ب حشر معانی شرد ن ستصه آنکه با

کوه دت م ن بهکات تف ه اسوووت ،آنرا به جای تتش دت

اسوو فاد از شوو ردهای گرناگرن زبانی ن ايااد تنابط

تنانشناسی نريسند  ،میکرشند تا سرد م ن تا تح يل

دتننی دت عناصور تشکيلدهندۀ م ن اثری زي ا ن ادبی

کنند تا به معانی آن برسوندپ معنا ن سواس ات ن صرت

س ق کند ميرصادقی ،8939 ،صص )839-831پ

دت اثر ادبی چنووان بووا يکوودي ر ريرنوود میسرتنوود کووه
جداکردن آنرا از يکدي ر کات دشووراتی اسووت رايند ،
 ،8919ص )3پ

 -3-2ادبيت
دت نقد فرماليس ی ررسشی مطرح میشرد که ادبيت
م ن چيسوووت آنروا مع قودند عام ی که يک اثر تا به

 -3-5فرایند برجستهسازی در زبان:

اثری ادبی ت ديل میکند همان «ادبيت» استپ ياکررسن

از ديدگا فرماليسووتها ،برجسوو هسووازی يعنی به

 )Jakobsonمر ترين ريشووونروواد دت تنش برتسوووی

کاتگيری عناصوور زبانی بهگرنهای که شويرۀ بيان ج ب

فرماليستها تا دت حکمی کرتا  ،دت مقالۀ «شعر جديد

نرر کندپ صووفری )91/8 ،8939 ،نر ن ه نشووينی

تنسی» بيان کرد است« :مرضرن ع

ادبی نه ادبيا

ناگگوان دت يک اثر ادبی ،به هر ناگ اهميت میدهد ن

تح يل صرت گرای سرتۀ م اتکۀ معاتج معناشناسی نحری ن صرفی-تح يل ناگگانی) 18

به اع قاد «مانتمه» ذا  ،حقيقت میشووردپ شو ردهای

دس ۀ چرات آيا

 11تا  :)91دت نصف برش يانی

زبان شووواعرانه سوووراناا ناگ يا ناگگانی تا دت م ن

است که دت دنيا يانت نيازمندان برد  ،به تنز جاا ايمان

برجسووو وه میکنود ن آن تا از بات معنايی ن کاتبرد هر

داشوو ه ،از عااب الری بيمناک برد ن راکدامنی ريشووه

تنز اش جدا میسازد احمدی ،8931 ،ص )13پ

کرد اندپ
دسو ۀ رنا

 -4سيمای سورۀ معارج

آيا

 93تا  :)11بخش رايانی سوورت

بهشووومات میتند که دت آن کافرانی که برای شووونيدن

ناگۀ «معاتج» جمع «معرج» است که مفسران آن تا
به آلت صووعرد يعنی نردبان ،معنا ن به مقاما

م کر

سووخنان ريام ر ص) بهسووری ان میشو اف ند ،نکرهش
الری میشوورند ن سووراناا ايشووان دت تنز جاا که به

که فرشووو ان هن ا مراجعۀ به سدای سووو حان به آن

ايشان نعد داد شد است ،به تصرير کشيد میشردپ

عرنج میکنند ،تفسوووير کرد اند به نقل از ط اط ايی،

چنانچه سوويد قطب دت تفسووير «فی وتل القرآن»

 ،8933ج ،11ص)3پ سووورتۀ معاتج هف ادمين سووورتۀ
قرآن کري ن مش مل بر  11آيه استپ محرت آيا

اين

سورت  ،دتباتۀ معاد ن اناات مشوورکان ن مخالفان استپ
حوان

کوافران دت قيوامت ن صوووفا

ن نيژگیهای

برشوو يان ن دنزسيان ،بخش دي ری از آن تا تشووکيل
میدهدپ نا سرت برگرف ه از آيۀ سر است ن بهمعنای
محل عرنج فرشوو ان دت آسوومانها اسووت قرا ی،
 ،8931ج ،81ص)181پ
دت يک ن ا ک ی ،میتران آيا

سرتۀ معاتج تا از

نرر مح را به  1دس ه تقسي کرد:
دس و ۀ انل آيا

 8تا  ،)1ررسووش و ری :از عاابی

ح می ن ناقعشووودنی میررسووود يووا چنين عواابی تا
دتسراست میکندپ عاابی سخت که دت تنز قيامت بر
سر کافران فرند میآيد ن هيچ تا نااتی از آن نيستپ
دسووو ۀ دن آيا

 1تا  :)3حوووور

حق ،ريام ر

ص) تا مخاطب قرات داد است ن به ان میفرمايد که
دت تنياتنيی با کافران به نيکی ص ر کند چرا که آنچه
آنرا دنت میبينند ،ناديک استپ
دسووو وۀ سووور آيوا

 1توا  :)18تنز قيوامت ن

مصوي تهايی که گري انگير کافران میشورد به تصرير
دت میآيدپ

م اکر میشوورد ،بر ست

سوورت های تکرير ،انفطات،

طاتق ن قاتعه که دت آنرا نقايع تنز قيامت دت آسمان
ن زمين به تصرير دت میآيد ،دت سرتۀ معاتج عمدتاً از
منرر تنحی تنانی ،به ترا ن اضووطراب ن عاابهای
دتننی کوافران دت تنز قيامت ررداس ه شووود اسوووت
8181ق ،ج ،3ص )9339پ
از اينتن نجه تمايا سوورتۀ معاتج از سوورت های
ماکرت از نرر مووومرن ،همان ن ا از دتنن ن تکيه بر
جن ۀ تنانشووناس ی کافران دت تنز قيامت اسووت هر
چنود بوه برسی از نيژگیهوای وواهری ن جن وههای
فيايکی کا نا

دت تنز قيامت نيا اشوات ای گاتا شد

استپ
 -5تحليل نحوی و صرفی
سورتۀ معاتج از  11جم ه تشوکيل شود که شامل
8

 13جم ۀ اسميه ن  13جم ۀ فع يه است پ از  13جم ۀ
اسوميۀ مرجرد 19 ،جم ه دت آيا

دسو ۀ سر  ،چرات

ن رنا سرت رراکند شد استپ بهع ات

دي ر آن ا

که سوخن از تنز قيامت ن نصف عااب کافران است
يعنی آيا

دسووو ۀ سووور ) ،از جم ههايی مثل﴿ :إنَّرَا
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لَرَى= آن آتشووى زبانه زن اسووت ﴾ آيۀ ﴿ ،)81نَاَّاعَۀً

اسو های مش ق از دي ر ابااتهای زبانی آشکات دت

شورَ = بسويات برکنند ن سرزانند است﴾ آيۀ ،)83
له َّ

سورتۀ معاتج است که نقش بساايی دت تساندن تثکيد

﴿إنَّ اإلنسَ وانَ سُ قَ هَ ُرعاً= بى گمان انسووان ناشووکيب

معنوايی داتنودپ برای مثوال دت آيۀ اب دای سووورت  ،دت

آفريد شود اسوت﴾ آيۀ  )83اس فاد شد که هم ی

ع ات

«بعااب ناقع» ،صووفت به شووکل اس و فاعل ن

اسميه هس ندپ

تسووانندۀ ث ر

دت نصوف برش يان نيا بههمين شکل آيا

اسووت که بر ح میبردن عااب تثکيد

دس ۀ

میکنوودپ چنين تووثکي ودی تا دت آيووۀ  83نيا میتران

چرات )﴿ :الَّاينَ هُ ْ عَ َى صَ َاتر ْ دَا مُرنَ= آنان که دت

ش وری» برکنندۀ ررسووت سوور)
متحره کرد« ،نااعۀً ل َّ

نمازهايشوووان ري يرند﴾ ﴿ ،)19نَالَّاينَ هُ ْ لفُرُنجر ْ

اين آيه دتباتۀ جانسووورزبردن آتش دنزخ اسوووت که

حَافرُرنَ= ن کسوووانى که دامن سرد تا حفى مى کنند﴾

برای آن از صوفت «نااعه» اسو فاد شود است ن اين

﴿ ،)13نَالَّواينَ هُ ْ لوثَمَوانَواتر ْ نَعَرْده ْ تَاعُرنَ= ن

اسووو م ال ه ،شووود

عااب تا به زي ايی به سرانند

کسوانى که به امانتها ن ريمانهايشان راي ندند﴾ ،)91

ان قال میدهدپ اس م ال ههايی از ق يل «ه رن»« ،جانن»

﴿أُنْلَئکَ فی جَنَّا ٍ مُّکْرَمُرنَ= اينان دت برس و انهايى از

ن «منرن» بوه ترتيوب دت آيوا

 11 ،83ن  )18که دت

برشت ،گرامى داش ه شد اند﴾ )91پ

نصوف ناشوکي ايی جنس بشر بهکات تف ه است ،نيا از

دت آيا

دس ۀ رنا ن جمت

رايانی سرت نيا دت

اين ق يل به شمات میتنندپ

تحقير کفات ن تصرير عاق ت ايشان دت تنز حسابرسی

دامنۀ کاتبرد ناگگان مش ق دت سرتۀ معاتج تنرا به

اعمال ،برسی از جم ههای اسميه ع اتتند از﴿ :سَاش َع ًۀ

اناات ن هشداتدهی محدند نمیشرد ب که فراتر از آن

أَبْصَاتُهُ ْ تَرْهَقُرُ ْ ذلَّۀٌ= ديدگانشان [از ترا] فرن اف اد

میتند ن آيوا

دسووو وۀ چرات سووورت تا نيا دت بر

باشود ،غ ات سفت ن سرات بر تسسواتشوان نشوس ه

میگيرد يعنی آياتی که دتباتۀ نيژگیهای برش يان دت

﴿ذَلوکَ الْيَرْ ُ الَّوای کَوانُرا يُرعَدُننَ= اين همان تنز

زندگی دنياسووتپ کسووانی که بر نمازهايشووان همرات

اسوت که به آنان نعد داد میشد﴾ )11پ قدت مس

ثوابوتقود ن رايدات « :دا مرن»  ،)19از عااب الری

جم ۀ فع يه ث ر

بيمناک « :مشفقرن»  ،)13ن ن هداتندۀ دامنهای سرد

اين است که جم ۀ اسميه بر ست

ن دنا تا میتساند ن بسامد بانی جم ههای اسميه دت

از گنا اند « :حافررن» )13پ اس و فاعلهای مرجرد دت

سرتۀ معاتج تثکيدی بر

ن دنا نيژگیهووای

هر سوه دسو ۀ ماکرت از آيا

دنا ن ح میبردن نقرن آن به شمات میتندپ از عااب

اين ع ووات هووا هم ی بر ث ر
مشاتاليه دنلت داتدپ

کوافران ن منوافقان دت دنزخ گرف ه تا راداش مؤمنان ن

ال ه ممکن اسووت برای رژنهشو ر ررسشی مطرح

نمازگااتان دت برشوووت ن رسووو ی ن سراتی کفات دت

شووورد ن آن اينکه اگر غرز از آنتدن اين اسووو های

زندگی دنيا ،هم ی غال اً دت فر جم ۀ اسوووميه آنتد

مشو ق ث ر

شود استپ دت ناقع کاتبست جم ههای اسميه دت اين

چرا دت آيۀ ﴿ :19الَّاينَ هُ ْ عَ َى صَ وتتر ْ دَا مُرنَ﴾ از

م ناسووب با سووياق ن مفرر ع ات ها اسووت ن

اس مش ق اس فاد شد است اما دت آيۀ ﴿ :91نَالَّاينَ

آيا

کامتً دت تاس ای مح رای آن قرات داتدپ

ن دنا آن نيژگی اسووت ،دتاين صرت

صوتتر ْ يُحَافرُرنَ﴾ از فعل دت چنين حال ی
هُ ْ عَ َى َ

تح يل صرت گرای سرتۀ م اتکۀ معاتج معناشناسی نحری ن صرفی-تح يل ناگگانی) 19

آيوا دت ثوابت يا ثابتن ردن امر نماز صوووتۀ) تناق

دنا نجرد نوداتد چرا کوه مربرب بوه تنح ن ماهيت

ريش نمیآيد يا آيا يک سوووخن به دن شوووکل تکرات

نماز نيسوووت ب که غرز محافرت از نمازهای يرميۀ

نشد است

ناجوب دت زموان سريش ط ق آنچوه دت شووورن بدان

دت راسوووب اب دا به برسی از آتا مفسوووران ن اهی
میافکني :

تصوووريت شووود اسوووت سووويد قطب8181 ،ق ،ج،3
ص)9311پ

8پ منررت از «محافرت بر صوووتۀ» اين اسوووت که
صووفا

دت مامرن ،میتران چنين ن ياوهگرفت که اسووو

کمال نماز تا تعايت کند ،ن آنطرت که شوورن

فاعل «دا مرن» چنانچه ق تً نيا اشووات شوود ،تسووانندۀ

دسوو رتداد نماز بخراندپ بعوووی از مفسووران گف هاند:

ثر

ن دنا يک کات اسووت دتحالی که فعل مواتن

محافرت بر نماز غير از مدانمت بر آن اسوووت چرن

«يحافررن» اسو مرات تدتيای تا میتساند ،ن ميان اين

دنا مربرب بوه سرد نمواز ن نفس عمول اسوووت اما

دن هيچ ناسووازگاتی ن تناقوووی نجرد نداتد چرا که

محافرت مربرب به کيفيت آن اسوووتپ رس اين دن آيه

«دنا دت امر نماز» مرت ط با جن ۀ معنايی ن ماهری آن

تکرات يوک مط وب نيسووو نود بوه نقول از :ط اط ايی،

است ،ن «محافرت تدتيای از گااتدن نماز» مرت ط به

8933هو ،ج ،11ص)11پ

جن ۀ واهری ن شووورعی که تنزانه دت رنج مرح ه بررا

1پ دت نخس ين نصف دا مرن) اشات به «توودان »

میشردپ به هر حال دت نصف نيژگیهای اهل برشت

نماز برد اما دت ايناا يحافررن) سخن از حفى آداب،

به مرضرن نماز

شرا ط ،اتکان ن سصرصيا

آن است ،آدابى که واهر

نماز تا از آنچه مايۀ فساد است حفى مىکند ،تنح نماز
تا که حورت ق ب است ،تقريت مویکنوود ،ن مرانع

دت دن جم ه با ساس ات س ری م فان

اشوووات شووود ن اين سرد بر اهميت ن نجه تمايا آن
دنلت میکندپ
آيا

دس ۀ سر ن چرات سرتۀ معاتج بهطرت ک ی

استقى تا که سووود تا ق رل آن است از بين مىبرد

دت تقابل با يکدي ر قرات گرف هاندپ يک سوور سووخن از

بنابراين هرگا تکرات محسرب نمیشرد مکات شيرازی،

تحقير ن اضطراب کافران است ن سری دي ر سخن از

8913هو ،ج ،11ص)13پ

تکري ن آتامش نمازگااتانپ نمرد اين تقابل تا دت نرن
صوو َاتر ْ دَا مُرنَ﴾
﴿عَ َى َ

ضوماير بهکات تف ه دت هر دس ه به سربی میتران ديدپ

صووو َوواتر ْ يُحووافررن﴾
ترکنکردن ن مراد از ﴿عَ َى َ

دت آيا

آغازين سووورت  ،اب دا سوووخن از عااب گرن

جدیگرف ن محافرت) نماز باشد قرا ی8931 ،هووو،

کافران اسووت« :ل ْکافرينَ لَيْسَ لَهُ دَافعٌ»  ،)1تا آناا که

ج ،81ص)111پ

سوخن به فووای قيامت کشيد میشرد ن تصريری از

9پ شووايد مراد از ع ات

1پ دت آيۀ نخسوت ﴿عَ َى صَ َاتر ْ دَا مُرن﴾ ،صفت

گردهموايی کفوات دتحالی که به يکدي ر نشوووان داد

دنا به امر نماز تخصيص داد شد که مقصرد اتصال

میشورند ،ماسو میشورد« :يُ َصَّرُننَرُ ْ» )88پ سپس

هميشو ی ميان بند ن مع رد استپ اتصالی که جدايی

زاني وۀ تصووورير تنی يکی از اين مارمووان م مرکا

دت آن تا نداتد سيد قطب8181 ،ق ،ج ،3ص)9333

میشوورد ن دت فوووای هرلناکی که گناهکات دت ان رات

صوتتر ْ يُحافررن﴾ دي ر صفت
اما دت آيۀ دن ﴿عَ َى َ

عااب است ،ضميرهای مفرد  3بات رشت سر ه واهر
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میشووورند﴿ :يَرَدُّ الْمُاْر ُ لَرْ يَفْ َدی منْ عَاَاب يَرْمئاٍ

اثر ادبی تا عناصر تشکيل دهندۀ آن بهنجرد میآنتندپ

َصواح َ ه نَأَسيه﴾﴿نَفَصي َ ه الَّ ی تُؤْنيه﴾﴿نَمَنْ
ب َنيه﴾﴿ن َ

نقشی بیبديل ايفا میکنندپ

فی األَتْز جَميعاً ثُ َّ يُنايه﴾ گناهکات آتزن میکند

از ميان اين عناصر ،ک ما

يکی از صورت گرايان ،بدتس ی شعر تا «تس اسيا

کواش عااب چنين تنزی تا با فداکردن رسووورانش ن

ک ما » سراند اسوووت زيرا دت زبان تنزمر  ،ک ما

همسوورش ن برادتش بازسرد ،همچنين سريشووانندان

طرتی بوهکات میتنند که اع يادی ن مرد اند ن به هيچ

ناديکش کوه بوه ان رنا میدادندپ ن هر که تا دت زمين

تنی ترجوه موا تا ج وب نمیکنند شوووفيعی کدکنی،

اسوووت هموه تا [عرز میداد] ن آن وا سرد تا تهووا

8911هووو ،ص)81پ افانن بر شعر میتران گفت اصرنً

 88توا )81پ تکرات اين ضوووميرهوا به

مرز ميوان زبوان ادبی رريا ن زبان مرد  ،ناگگان ن طرز

زي وايی حس تنروايی ن نحشوووت فردگنواه ات تا به

چيدمان آنراسوووتپ دت اين تاسووو ا ،با اندک تثم ی دت

میکرد) آيوا

مخاطب میتساندپ
دت طر

ناگگان مرجرد دت آيا

مقابل ،آناا که صوفا

برش يان برشمرد

سوورتۀ معاتج همچرن دي ر

سووورت هوای قرآن کري ) دليل معاا بردن اين ک اب

میشوورد ،با تکرات ضووميرهای جمع ،احسوواا آتامش

آسمانی برای سرانند آشکات میشردپ

عَ َى صَتتر ْ دَا مُرنَ﴾ ﴿ )19نَالَّاينَ فی أَمْرَالر ْ حَقٌّ

 -6-1تناسب واژگان:

ساطر ن امنيت اين گرن برضوورح م ا ی اسووت﴿ :هُ ْ
ُشوفقُرنَ﴾
مَعْ ُر ﴾ ﴿ )11نَالَّاينَ هُ ْ منْ عَاَاب تَبهر ْ م ْ
﴿ )13نَالَّاينَ هُ ْ لفُرُنجر ْ حَافرُرنَ﴾ ﴿ )13نَالَّاينَ
ن ُه
هُ ْ لوثَمَوانَاتر ْ نَعَرْده ْ تَا ُعر َن﴾ ﴿ )91نَالَّاي َ
بش ورَادَاتر ْ قَا مُرنَ﴾ ﴿ )99نَالَّاينَ هُ ْ عَ َى صَ و َاتر ْ
َ
يُحَافرُرن﴾ )91پ ازمنرر تنيکرد فرماليسو ی ،اسو فاد
از دن نرن م فان

از ضوووميرها دت اين آيا  ،دت ناقع

مرجب «برجسوو هسووازی» تقابل ميان دن گرن ماکرت
شد استپ
فرايند «برجسو هسازی» به ما نشان میدهد چ رنه
برسی م رن با نجرد اينکه از همان عناصووری تشووکيل
شد  ،که ساير ترليدا

زبانی از آنرا به نجرد آمد اند،

نيژگیهايی داتند که آنرا تا م مايا ن برجس و ه میکند
ع ریمقد  ،8933 ،ص )11پ
 -6تحليل واژگانی
آنچه دت نقد صرت گرا فرماليس ی) همرات س ب
ترافق صواحبنرران شود  ،اين است که مح رای يک

نخسوو ين ناگ ای که دت اين برتسووی بدان ررداس ه
شد «حمي » استپ اين ناگ دت آيۀ ده سرت  -يعنی
جوايیکوه سوووخن از احرال کفات دت تنز قيامت آغاز
میشووورد -قرات داتد﴿ :نن يَسوووْوثَلُ حَمي ٌ حَميماً﴾
موومرن اين آيه دت اتت اب مس قيمی با فوای هرلناک
قيامت اسووت که انسووان کافر با آن تنبهتن میشووردپ
تنزی که هيچ دنست صميمی ن هيچ سريشانندی از
حال دي ری نمیررسوودپ حال سووؤال اينااسووت که با
نجرد ک ماتی مثل صديق ،قريب ،س يل ،تفيق نپپپ که
هم ی به معنای دنسوووت ن ناديک هسووو ند ،چرا از
«حمي » اس فاد شد است
دت راسب به اين سؤال میتران از ک ابهای فرهن
ل وت کموک گرفوت« :حمي  ،به سريشوووانندی گف ه
میشوورد که ميان تر ن ان ريرند دنسوو ی ن صووميميت
برقرات اسوووتپ مراد از حواموۀ جمع حمي ) ،ناديکان
انسان از اهل ن فرزند گرف ه تا سريشان انستپ حمي
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از «ح » مشو ق شود که بهمعنای حرات

است» ابن

منررت ،بیتا ،ج ،81ص)819پ
دت جای دي ر چنين آمد است که« :حمي  ،گدازۀ
آتش است که با آن بخرت میدهندپ به گرمای شديد ن
آب گر داغ) نيا گف ه میشووردپ دت قرآن کري آمد :

رس نای بوه حوال کوافر کوه -چنوانچوه دت آيا
نخسوو ين سوورت آمد اسووت -عاابی ح می دت ان رات
انسوووت ،عواابی کوه از جانب سدا هيچ دفعکنند ای
نداتدپ
دت چنين تصوووريری از قيوامووت کووه بر غ يوان ن

حووووميماً نغَس واقاً﴾ ن ث11 ،
﴿نيَاُنقُرنَ فيرا بَرداً إن َ

جرشوش دتننی اشخاص م مرکا است ،ناگۀ «حمي »

ن »)11مامع ال ۀ العربيۀ ، 1111 ،ص)111پ

نقشی محرتی ايفا میکندپ ذکر اين ناگ دت جم ۀ «نن

ناگۀ حمي از دن منرر تثمل بران يا است :نخست

يسوووثل حمي حميموا» دت ناقع به مثابۀ نااميدی کامل

اينکه معنايی م مايا از يک دنسووت يا يک سريشانند

انسوووان کووافر از ترقع دسوووتگيری دي ری دت تنز

عادی داتد ن به نرعی بر سريشوانندی اطتق میشرد

حسوابرسوی اعمال اسووتپ چنين حسی از نااميدی دت

که دنسووت صووميمی نيا هسووتپ دن ،اينکه اين ناگ

فعل «يرد» نيا به سربی م مرا اسووت زيرا فعل «ند»

عتن بر معنی نخسوووت ،م وووومن معنووای گرمی ن
حرات

نيا اسوووت ن چنين القوا میکند که آن اتت اب

دنسووو وانوه ن ناديوک همرا با گرمای صوووميميت ن
نابسوو ی اسووت «زيرا بهمعنای سريشووانند ناديکی
است که انسان اه ما به امر ان داتد ن برايش دلسرزی
میکند» ط اط ايی8933 ،هو ،ج ،11ص)81پ
با اين تفاص ويل ،دنبات به برتس وی جاي ا ناگ دت
آيه برمیگردي ﴿ :نن يَسْثَلُ حَووومي ٌ حَوووميما﴾پ قيامت
تنزی اسوت که دت آن ح ی «حمي » ه سراغ دنست
ن نواديوکوش تا نمیگيرد! نه اينکووه افراد ،دنس ان
صميمى ن ناديکووان سرد تا دت آناا نشناسند ب که
مخصرصاً «دنس انشان تا به آنوورووا نشان مویدهنوود
صووورننر ) ،دت عين حال هر کس ،گرف ات کات
يو َّ
سريش ن اسوووت آيۀ  »)9مسثله اين است که هرل ن
نحشوت بيش از آن است که ب ران به دي ری انديشيد
مکات شيرازی8913 ،هو ،ج ،11ص« )98ن اين جم ه
اشووات اسووت به سووخ ی تنز قيامت ،بهطرتی که هر
انسوانی دت آن تنز آن قدت مشو رل به سريش ن است
کوه به ک ی ناديکان سرد تا از ياد میبرد» ط اط ايی،
8933هو ،ج ،11ص)81پ

آميخ وهای از دنسوووتداشووو ن ن آتزن کردن اسوووت
مامعال ووهالعربيووه ، 1111 ،ص  ،)8111بر ست
«حب» که دنسووتداشو ن مح

تا میتسوواند لاا دت

ادامۀ آيه چنين آمد که مار دت آن تنز آتزن میکند
کاش میترانست با فدا کردن يکی از ناديکان سريش
از اين مر کوه ناوا

ريودا کندپ از اين تن میبيني که

ناگگان «بنيه»« ،صووواح ه»« ،أَسيه» ن «فصوووي ه» که
ناديوکترين افراد بوه ان دت دنيوا برد اند ،به دن ال ه
ذکر میشوورند تا اينکه به «من فی األَتز جميعاً» س
میشورد اما دت نرايت حاص ی به دن ال نداتد چرا که
اين آتزنی بيررد به سووراناا نخراهد تسيد ن راسب
قطعاً منفی است« :ک ا» آيۀ )81پ دت ناقع با همرا شدن
فعل «يرد» با حر

«لر» غير ممکنبردن اين آتزن از

همان اب دای جم ه قطعی شد است1پ
اين ناگگوان از منرر فرمواليسووو ی هم ی دت يک
تاس ا قرات داتند ن دت کنات ناگۀ «حمي » تثثير سخن تا
دن چندان میکنندپ يک نک ۀ تثمل بران يا دت برتسوووی
چيدمان ناگگان اين که بين نخسووو ين ناگ «حمي » ن
آسرين ناگ «فصوي ه» تناسب ساصی نجرد داتدپ ناگۀ
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نخسوت به تفصيل شرح داد شد اما دت ترضيت ناگۀ

سوورزانندگی آن عمق نجرد تا فرا میگيرد مثل آتش

«فصوووي وه» اينکوه فصوووي وه بوهمعنوای «ناديکترين

سشوو ) «لری» ناميد شوود اسووت ابن منررت ،بی تا،

سريشووانندان انسووان اسووت» ابن منررت ،بیتا ،ج،88

ج ،81ص )111پ از اين تنسوووت کوه فعول «لَریَ» تا

ص ،)111ن نمیتران آن تا معووادل «ق ي ووه» يووا «قر »

«تَ َرَّوب» بوه معنوای «سووورسوت» گرف وهاند

م راد

گرفت زيرا «نق ی دت يک ق ي ه که همه دت جد باتگ

فيرنزآبوادی ، 1111 ،ص )8998پ اگر آتش نات) دت

مشو رک اند ،يک تير جدا شرد ن يک جد اس صاصی

اين آيه «لری» سراند شود برای اين است که اندتنن

برای سرد قا ل شووورد آن تير تا فصوووي ه از آن ق ي ه

تا ک اب میکند ن شووع هنت میسووازد ،سووپس دت آيۀ

میگريند ن بعوووی دي ر گف هاند« :فصووي ه» به معنای

﴿نااعۀ ل شووری﴾ «نااعۀ» اسوو م ال ه از نان -کندن-

عشويرۀ ناديکی است که از يک ق ي ه جدا شد باشد،

اسوت ن ک مه «شری» به معنای سردکردن ن سرزاندن

نرير رودتان ناديوک ن عمرهوای ناديوک» به نقل از

اطرا

بودن از ق يل دسوووت ن را ن امثال آن اسوووتپ

ط اط ايی8933 ،هو ،ج ،11ص)88پ

حاصوول اين تع يل اين اسووت که جرن آتش وی اسووت

موومرن ک ی آياتی که القاکنندۀ حس اضطراب ن

شوووع هنت ،که اعووووا ن جراتح کسوووانی که ناتد آن

رريشوانحالی انسان مار دت تنز قيامت است ،ن آيۀ

میشورند تا میسورزاند ،کات آن اين است که مارمان

﴿پپپ فی يَرْ ٍ کَانَ مقْدَاتُ ُ سَومْسينَ أَلْفَ سَنَۀ= دت تنزی

تا میط ود توا عواابشوووان کنود ،رس بوا فديهدادن از

که به اندازۀ رناا هاات سال است﴾ آيه  )9به بر رين

مارموان بر نمیگردد ،حال آن فديه هر چه میسراهد

شووکل با يکدي ر دت تناسووب اسووت چرا که تصوورت

باشد ط اط ايی8933 ،هو ،ج ،11ص)81پ

شد

عااب دت تنزی که به اندازۀ رناا هاات سال به

طرل میاناوامد ،هااتان بات شوووديدتر ن هرلناکتر از

 -6-2تقابل واژگان:

عااب دت يک تنز دنيايی اسوت9پ اشات به بعد زمانی

همانطرت که ريش از اين نيا اشووات شد ،دت سرتۀ

تنز قيامت هن ا عااب کفات) دت کنات اشووات به بعد

معاتج فوايی از تقابل دن گرن دت ج رۀ باطل ن حق

﴿يَرْ َ تَکُرنُ السَّمَا ُ

نمايان استپ نمرد چنين تقاب ی تا دت برسی ناگگان به

مکانی ن فيايکی اين تنز دت آيا

کَالْمُرْل﴾﴿نَتَکُرنُ الْا َالُ کَالْعرْن﴾  1ن  )3تنز که
آسوومانها چرن ف ا گداس ه ن کر ها چرن رشوو زد

کات تف ه میيابي پ
دت آيا

اب دای سوورت که ريرامرن کافران ن عااب

شوورد) مياان تثثيرگااتی سووخن بر مخاطب تا چندين

ح می ايشوان دت تنز قيامت است ،چنين آمد ﴿ :إنر

برابر میکندپ

يرننه بَعيدا﴾﴿ننَرا قَري ا﴾  )3-3تنزی که کافران آن

دت آغاز سووخن از نصووف عااب کفات دت قيامت،

تا دنت میبيننوود ن مووا ناديووک! دت دن ناگۀ «بعيوود» ن

جم ۀ ﴿إنرا لَرَی﴾  )81اسووتپ ناگۀ

به تنز حسووابرسووی

نخس و ين ع ات

«لری» به معنای آتش سورزان استپ بهع ات

«قريب» تقابل دن ديدگا م فان

دقيقتر،

اعمال مشوررد استپ از سريی ج رۀ باطل يا مادیگرا

«لری» بوه شوووديودترين ن دتدنواکترين حالت آتش

مشو رل امرت دنيری سريش است ن به حيا

اسرنی

برافرنس ه گف ه میشووورد همچنين آتش دتنن نيا که

ترجری نداتد ن از سری دي ر ج رۀ حق بررايی حيا
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اسرنی تا قريووبالرقرن میبينوودپ تگوههووايی از چنين

برای مثال ،ناگۀ «عااب» 1مرت ه دت سوورتۀ معاتج

تقابل ناگگانی تا دت دن آيۀ  91ن  19سرتۀ معاتج نيا

بهکات تف ه اسوووتپ به ترتيب از نخسووو ين آيۀ سووورت

که احرال کافران

گرف هَ ﴿ :سوثَلَ سَا لٌ بعَاَابٍ نَاقع﴾  ،)8تا آيا ﴿ :يَرَدُّ

دت زندگی دنيا تا به تصرير کشيد آمد است﴿ :أَيَطْمَعُ

ن عَووااب َيرْمئو ٍا ب َنيه﴾ ،)88
الْمُاْر ُ لَرْ يَفْ َودی م ْ

ج َّن َۀ نَعي ﴾  )91آيا هر
ل َ
س َ
کُلُّ امْرئ منْرُ ْ َأ ْن ُي ْد َ

ُشووفقُرن﴾  )13ن ﴿إنَّ
﴿نالَّاينَ هُ ْ منْ عَاَاب تَبهر ْ م ْ

کدا از آنان طمع مىبرد که به برشووت رر ناز ن نعمت

عَواابَ تَبهر ْ غَيْرُ مَثْمُرن﴾  ،)11اين ناگ دت آياتی با

دتآنتد شوورد ) سووپس دت ادامه چنين میبيني ﴿ :يَرْ َ

ساس اتهای نس اً م فان

تکرات شد استپ دت اب دای

ُصووبٍ
يَوووووخْرُجُرنَ منْ األَجْدَاث سووراعاً کَثَنرُ ْ إلَى ن ُ

سووورت س ر از سوووؤالکننود ای اسوووت که از عاابی

يُرفوُرن﴾﴿سَاشعَۀً أَبْصَاتُهُ ْ تَرْهَقُرُ ْ ذلَّۀٌ﴾  19ن )11

ناقعشوودنی میررسوود يا ط ب عاابی ح می میکند)

تنز که از گرتها بيرنن شوو ابند ،گريى به سوور

سووپس آناا که سووخن از احرال مار دت صووحرای

میتران متحروه کردپ دت اين آيوا

[قربان ا ] ب ان مىش ابند دتحالی که چش های آنرا از
شوود

محشور است ،نی بدينگرنه نصف شد که از سر

نحشووت به زير اف اد  ،ن ررد ای از ذلت ن

عااب قيامت حاضوور اسووت همۀ عاياانش تا فدا کندپ

سراتی آنرا تا ررشاند است)پ دت دن آيه  91ن  19که

دت ترصيف نمازگااتان برش ی نيا چنين آمد است که

دت ناقع دنمی بهمثابۀ راسووخی برای انلی اسووت تقابل

ايشوان دت دنيا همرات از عااب ررنتدگاتشان بيمناک

لطيفی ميان دن ناگۀ «يدسل» ن «يخرجرن» به چشووو

برد اندپ تکرات ک مۀ «عااب» دت ناقع ابااتی اسووت که
دت شووکلگيری فوووای غالب بر آيا

میسرتدپ

تثثير بسووياتی

گس رۀ تقابل ناگگانی دت سرتۀ معاتج تنرا به تقابل

میگااتدپ فوايی که دت يک ن ا ک ی م نی بر نصف

 83تا

احرال دتننی مارمان کافران) دت تنز قيامت است ن

ج رۀ حق ن باطل منحصوور نمیشوورد دت آيا

 18دت ترصويف بیث اتی شخصيت انسان کافر نيا اين

با اين تکرات بر شد

تثثير آن افاند میشردپ

نسوووانَ سُ قَ
تنش بهکات برد شووود اسوووت﴿ :إنَّ اإل َ

«آنچه سياق اين سرت دست میدهد اين است که

َسووهُ الْخَيْرُ
الشوورُّ جَاُنعا﴾﴿نَإذَا م َّ
َسووهُ َّ
هَ ُرعا﴾﴿إذَا م َّ

میسراهوود تنز قيووامووت تا ترصووويف کنوود ،بووه آن

مَنُرعا﴾  )18-83انسوووان بیتابی ه رن) 1که هن ا

عاابهايی که برای کفات آماد شووود  ،از همان آغاز،

تنبهتنشوودن با «شوور» ،ناشووکي ا جانن) ن هن ا فرا

سخن از عااب داتد ن سؤال سا ی تا حکايت میکند

تسيدن «سير» ،بازداتند منرن) ن م ک ر میشردپ

که از عااب الری کفات میررسووود ن اشوووات میکند به
اينکه اين عااب آمدنی اسووت ،ن هيچ مانعی نمیتراند

 -6-3تکرار واژگان:
دت تح ي ول صووورت گرا ،تکرات ناگگووان يکی از

از آمدنش ج رگيری کند ن نيا عاابی است ناديک ،نه
دنت کوه کفات میرنداتند ،آن ا به صوووفا

آن تنز ن

شووير های بسوويات مؤثر دت ت يين مووومرن به شوومات

عاابی که برای آنان تريه شد میرردازد ،مؤمنان تا که

میتندپ غرز از تکرات يک ک مه جا با دت نررگرف ن

بوه اناوا نووا ف اع قادی ن عم ی سرد میرردازند،

سياق يا ساس ات سخن مشخص نمیشردپ

اس ثنا میکند» ط اط ايی8933 ،هوووو ،ج ،11ص)1پ دت
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«کت» به معنای «هرگا» که برای نفی

میآيند چنانچه میبيني  ،ناگۀ «تنز» ير ) دت هر يک

اين تاس ا ،حر

ن بازداتندگی از آن اسو فاد میشوورد دت دن آيه تکرات

از ع ات های فرق به شووکلهای م فان

واهر شوود

شود استپ نخست دت آيۀ  81دت راسب به مارمی که

اسوووتپ دت مقوا تح يل میتران چنين گفت که نجه

قصووود فوداکردن عاياانش تا داتد تا از عااب قيامت

مشوو رک دت اين تکرات ،به نرعی تثکيد بر قطعیالرقرن

تهايی يابد به شوووکل جرابی قاطع ن نااميدکنند واهر

بردن قيامت اسوت که دت تاس ای مومرن دي ر آيا

میشوورد﴿ :کَتَّ إنرا لَرَى﴾  )81هرگا ،آن آتشووی

با القای احسواا ترا ن هشدات همرا استپ دت ناقع

زبانهزن است) سپس دت آيۀ  93سطاب به آن دس ه از

هرکودا از دن ک موۀ «ير » ن «عوااب» کوه دت آيا

کافرانی که دت زندگی دنيا طمع برشوووت ن نعمت دت

آغازين ،ميانی ن رايانی سوورتۀ معاتج رراکند شوود اند،

سوور میررنتانند چنين آمد اسووت﴿ :کَتَّ إنَّا سَ َقْنَاهُ ْ

همچرن يک «فراناگ » دت شکلگيری دتننمايۀ اص ی

ممَّا يَعْ َمُرن﴾  )93هرگا ،ما آنرا تا آفريدي از آنچه

سوورت نقش بسوواايی ايفا میکنندپ بسووامد بانی ناگۀ

سووورتۀ

نخست ير ) ،به ح میبردن بررايی محاس ۀ اعمال دت

«کت» تا دت دن آيووه بووا

تنز قيوامت ،ن تکرات ناگۀ دن عااب) به ح میبردن

ن دنيووا) دلي ی بر

عااب کافران دت اين تنز اشوووات میکند همچنين دت

«ح ميوت عوااب» کفات دانسوووت که راسوووب الری به

«إن»،

سرد میدانند)پ با دت نررگرف ن سوووياق آيا
معوواتج میتران تکرات حر
سووواس ووات زمووانی م فووان
تقاضوووای ناا

آسر

ايشوووان چه دت دنيا ن چه دت آسر

منفی استپ

 93 ،91 ،11 ،83 ،81 ،3ن  11تکرات حر

آيا

تثکيد مواعفی بر اين دتننمايۀ ک ی به شمات میتندپ
افانن بر اين ،اسووو فاد از تاه رد «تکرات فعلهای

ناگۀ «ير » نيا دت  3آيه تکرات شود است﴿ :پپپ فی

مشوووابوه» دت آيوا

م رازنی کوه دت ری يکدي ر ذکر

يَرْ ٍ کَانَ مقْدَاتُ ُ سَووووومْسووينَ أَلْفَ َسوونَۀ﴾ ﴿ ،)1يرد

شوود اند ،دتسرت تثمل اسووتپ تکرات اين فعلها به دن

ن عَووااب َيرْمئووا ب َنيه﴾ ،)88
المُار لَرْ يَفْ َودی م ْ

گرنوه اسوووت :دت دسووو ۀ انل ،برسی از فعلها دت دن

﴿نَالَّواينَ يُصوووَودهقُرنَ بيَرْ الودهين﴾ ﴿ ،)13ف َا ْت ُه ْ

ع ات

عيناً تکرات شد اند ،برای مثال دت دن آيۀ  3ن 3

يَخُرضُووورا نَيَ ْعَ ُرا حَ َّى يُتقُرا يَرْمَرُ ْ الَّای يُرعَدُنن﴾

﴿إنَّرُ ْ يَرَنْنَهُ بَعيداً﴾﴿نَنَرَا ُ قَري اً﴾ همچرن دن آيۀ 11

﴿ ،)11يَرْ َ يَخْرُجُرنَ منْ األَجْدَاث سوورَاعاً کَثَنَّرُ ْ إلَى

ن ﴿ 18إذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَاُنعاً﴾﴿نَإذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُرعاً﴾،

وووورن﴾ ﴿ ،)19ذَلکَ الْيَرْ ُ الَّای کَانُرا
ُصوووبٍ يُرف ُ
ن ُ

تکرات فعلهای مشوووخصشووود تثکيد مسووو قيمی بر

يُرعَودُنن﴾ )11پ آيوۀ  1دت نصوووف مد زمان تنز

ماکرت به شوومات میتند اما دت دس و ۀ

قيامت اسووتپ دت آيۀ  88شوود

عااب مار دت تنز

قيامت به تصرير کشيد شد ن دت طر

مقابل دت آيۀ

مووومرن آيا

دن  ،فعلهايی با يک معنای همسووان رشووت سوور ه
آنتد شد اند ،دت آيا

 81به بعد سرتۀ معاتج چنين

 13چنين آمد اسوووت که برشووو يان به آن تنز ايمان

آمود کوه آتش دنزخ ،هر کس تا که از حقيقت تنی

رايانی سوورت ) نيا

برتاف ه ن به آن رشت کرد است فرا میسراند﴿ :تَدْعُرا

سطاب به کافران گف ه شود است که آنان تنز مرعرد

مَنْ أَدْبَرَ نَتَرَلَّى﴾  )83همچنين کسی تا که بیحساب

تا سراهنود ديود ،تنزی کوه هراسوووان از ق رها بيرنن

امرال حرا يا گناهان تا) ناد سرد ان اشووو ه اسوووت:

داتندپ دت آيا

 19 ،11ن  11آيا

تح يل صرت گرای سرتۀ م اتکۀ معاتج معناشناسی نحری ن صرفی-تح يل ناگگانی) 13

﴿نَجَومَعَ فَثَنْعَوى﴾ )81پ فعلهای «أدبَرَ» ن «تَرلی» دت

• ترسي فوای هرلناک تنز قيامت ن عااب کفاتپ

آيۀ نخسوت بهمعنای «تنی برگرداندن ن رشتکردن»،

• تقوابول ميوان دن گرن کوافران ج روۀ بواطل) ن

ن فعوولهووای «جَمَعَ» ن «أنعَی» دت آي وۀ دن هر دن
بهمعنای «جمعکردن» اسوووت گرچه دت يک زبان دن
ناگۀ کوامتً م راد

مؤمنان ج رۀ حق) دت زندگی دنيايی ن اسرنیپ
از منرر نحری ن صووورفی ،بسوووامد بانی جمت

نجرد نوداتد ن دن ناگ هرچند از

اسميه ن اس های مش ق نقش بساايی دت ترسي فوای

نرر معنوايی به يکدي ر ناديک باشوووند ،باز ه ک ن

هرلنواک قيواموت ،ح میبردن عااب کفات ن تصووورير

بيش تفوان هايی دت معنايشوووان نجرد داتد ،اما اکثر

صووفا

برشوو يان ايفا میکندپ نمرد تقابل جرنميان ن

ناگگان ه معنا عتن بر کاتبرد انسوواا دهندگی م ن،

برشو يان بهسربی دت نرن ضميرهای بهکات تف ه م ا ی

دت تسواندن بات معنايی بيش ر ن م نرنتر س ب ترضيت

استپ تکرات ضميرهای مفرد دت ترصيف عااب انسان

ن تفسوووير ناگۀ ماق ل سرد میشووورند ن بههمين دليل

کافر ،احسوواا نحشووت ن تنرايی تا القا میکند ن دت

اتت اب معنايی دت جمتتی که صاحب چنين ناگ هايی

سوری مقابل ،ترالی ضوميرهای جمع هن ا برشمردن

هسو ند بيش ر است مخ ات عمر )813 ،8911 ،به بيان

صووفا

برش و يان ،حس امنيت ن آسووردگی ساطر اين

دي ر ،تکرات فعلهای ذکر شوود با معنای مشوو رک دت

گرن تا به زي ايی به مخاطب ان قال میدهدپ

اين آيووا  ،حاووت تا بر مخوواطووب کت نحی تمووا

آيا

سورتۀ معاتج از منرر تح يل ناگگانی دت سه

میکند بدين شوووکل که بيان يک معنی به دن شوووکل

سووطت تناسووب ،تقابل ن تکرات ناگگان برتسووی شوودپ

تاهی برای شوووک ن ترديد دت آن باقی

قراتگيری هر ک مه دت جای سرد ن چيدمان مناسوووب

زبانی م فان
نمیگااتدپ

ناگگان دت کنات يکدي ر ،دت شووکلگيری فوای غالب

اسوو مرصوورل ساص «الاين» نيا دت  3آيه واهر

بر سرت تثثيرگاات است برای مثال ،بات معنايی ساص

شووود اسوووت ،يعنی دت نبووهنی آيوواتی کووه دت آن

هر يک از ناگگان «حمي »« ،فصووي ه»« ،يرد»« ،لری» ن

نيژگیهای برشوو يان برشوومرد میشوورد  19تا )91پ

ت
دت م ن ،کام ً

«شری» با جاي ا هر يک از اين ک ما

میتران گفت تکرات ریدتری اين اسو مرصرل ،عتن

منسووا ن هماهن

بر تسوووانودن عرموت برشووو يان ،دت ناقع تثکيدی بر

ک يوودناگگووان سوواص مثوول« :عووااب» ن «ير » ،تکرات

نيژگیهای اين گرن است که هر يک از اين نيژگیها
تا دت ذهن مخواطوب ط قوهبنودی میکنوود ن سووو ووب
برجسوو هسووازی آن میشوورد همچنين جاي ا نانی
ايشان دت ناد حور

حق ،با اين تکرات نمرد بيش ری

ريدا کرد استپ

فعولهای مشوووابه ن دت نرايت بسوووامد بانی حرن
توثکيدی مثل «إن» ن اسووو مرصووورل «الاين» بهنحر
چش گيری بر شد

اين تثثير میافاايدپ

تقوابول دن ج روۀ حق ن بواطل دت تقابل برسی از
ناگگان ن ع ات ها نمايان است ،همچرن دن ناگۀ بعيد
ن قريب دت آيا

نتيجه
دتننمايۀ ک ی آيا

اسووت ،همچنين تکرات برسی از

سووورتۀ م اتکۀ معاتج بهطرت

ک ی به دن بخش تقسي میشرد:

 3ن  3که مرجب «برجسوو هسووازی»

دن ديودگوا دنيامحرت ن آسر محرت شووود اسوووت
بنابراين دت مامرن ،سوواس ات واهری آيا

دت سوورتۀ
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معواتج بوا موووومرن ن دتننمايۀ ک ی سووورت کامتً
م ناسب ن همسرستپ

 -1ک مۀ «ه رن» صف ی است که از مصدت «ه ع»
اش قاق ياف ه-به ف ت ها ن ن  -ن به معنای شد
حرص است ن نيا گف هاند که اين ک مه تا دن آيۀ بعد

پینوشت

تفسير کرد  ،رس ه رن کسی است که هن ا برسرتد

 -8با ترجه به اينکه جم ۀ ص ۀ مرصرل زمانی که

با نامتيما

بسيات جان میکند ن چرن به سيری تسد

مرصرل دت نقش صفت برای اس ناقع شرد ،به لحاظ

از انفاق به دي ران سردداتی میکندپ سياق آيه نيا با

معنا فاقد اس قتل است لاا جم ههای «تؤنيه» دت آيۀ:

آن مناسب است چرن از سياق دن جم ۀ «إذا مسه الشر

﴿نفصي ه ال ی تؤنيه﴾  ،)89ن «کانرا يرعدنن» دت آيۀ
﴿ذلک الير الای کانرا يرعدنن﴾  )11دت اين

جانعا» ن «إذا مسه الخير منرعا» ريداست که میسراهد
ه رن تا معنی کند ط اط ايی8933 ،هو ،ج ،11ص)81پ

دس هبندی لحاظ نشد استپ
« -1لر» حر

شرب غير جازمی است که بر ام نان

جراب به ساطر ام نان شرب دنلت میکند اما گاهی
اداتی برای تساندن تمنی يا آتزن استپ آتزنيی

انقا
که م ک

به محال بردنش آگا است چنانکه دت قرآن

کري آمد ﴿ :ف ر أن لنا کرۀً فنکرنَ من المؤمنين= کاش
برا

ما بازگش ى برد ،تا آن ا از مؤمنان مىشدي ﴾

شعرا )811 :پ اين آيه حکايت از کسانی است که دت
زندگی دنيا کفر نتزيد اند ن دت تنز قيامت عاق ت
کفرشان تا میيابندپ دت آن هن ا آتزن میکنند کاش
دنبات به دنيا برگردند تا دت صف انل گرن مؤمنان
قرات گيرند ،ن اين آتزنيی است دستناياف نی دي اجی،
8911هو ،ص )31پ
 -9ط ق سياق آيا

سرت  ،به اح مال قريب به

يقين منررت از تنز ماکرت همان تنز قيامت است ،ن
چه بسا اين تنز دقيقاً به اندازۀ رناا هاات سال دنيايی
نيست ن يکی از اغراز ذکر آن افادۀ طرننی
مد بردن عااب کفات دت قيامت ن تقريب اين حقيقت
ح می به ذهن مخاطب باشد ،دت قالب زبانی ساد ن
انداز گيری شد با مقياا دنيايی سيد قطب8181 ،ق،
ج ،3ص )9333پ
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