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قاسم مختاري 2و مطهره فرجي

چکیده
آشنايی زدايی از دستاوردهای مکتب فرمالیسم روس میباشد که بر بیگانه نمودن نُرم عادی زبان داللت دارد .ايت الت
بعنوان شگردی برای زيبايیآفرينی به شمار می رود و هدف از آن ،تشخّص و برجستهسازی هتر ارتر هنتری است  .ايت
نوشتار تالش میکند تا زبان قرآن کريم را به عنوان برتري ارر ادبی و هنری ،از منظر آشنايیزدايی بررسی نموده و میزان
بهره مندی قرآن کريم را از امکانات زبانی و شگردهای زيبايیآفرينی نمايان سازد .روش اي تحقیق ،تولتییی  -تحلیلتی
اس

و بر آن اس تا به منظور تطبیق نظريه لورتگرايان بتا زبتان قترآن ،نمونتههتايی از هناتاریريزی(قاعتدهکتاهی و

قاعده افزايی) را در برخی آيات شريیه جزء سی ام قرآن کريم نشان دهد و در نهاي با تکیه بر تیاسیر ادبی قرآن کتريم،
بازتاب تأریر آن را در کشف معنای مقصود و نیز کسب التذاذ بیشتر بیان کند .قرآن کتريم ،بتهاقتضتای رستال آستمانی
خويش ،بگونه ای بینظیر با بهرهییری از ذخاير زبانی ،در دو حیطه هنااریريزی و قاعدهافزايی دس بته آشتنايیزدايتی
زده و به تبع آن با برجستگی کالم ،القای میهوم را بهاوج رسانیده اس .
واژگان کلیدی :قرآن کريم ،فرمالیسم ،آشنايیزدايی ،هنااریريزی ،قاعدهافزايی.

 -1مقدمه

تکرار و کثرت استعمال عالوهبر کاست از نیروی رسا نگی و انتقال معنی ،از میزان جتذابی
می کاهد .به اعتقاد لورتگرايان ،کار هنر اي اس

هتر ارتر ادبتی و هنتری نیتز

که مضامی مکرر را بگونهای نو عرضه نمايتد و بتهعبتارتی دست بته

«آشنايیزدايی» بزند .اي ال  ،بخش یسترده ای از مطالعات دهه دوم قرن بیستم را بتويهه در آرتار اشکلوفستکی (ت:
4891م) ،ت يانو(1ت481 :م) ،ياکوبسون (ت489 :م) ،و ...به خود اختصاص داد .میتوان ادعا کرد کته ریتههتايی از
اي نظريه در افکار پیشینیان نیز مشهود اس  .هنگامی که شارحان آرار ارسطو از الطالح «تغییر» نزد او سخ میرانند
و يا فالسیه ای چون :اب سینا(ت144 :ق) ،اب رشد(ت4489 :م) و فتارابی(ت 8 :ق) التطالح «محاکتاة» را در مقابت
** تاريخ درياف  4 8 /4 /41:تاريخ پذيرش4 8 /40/4 :
 4دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراك q-mokhtari@araku.ac.ir
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی faraji_mt@yahoo.com
1- Shklovski
2- tynyanov
3- Jackobson
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تغییر قرار می دهند ،بنوعی آشنايی زدايی را در ذه تداعی میکنند .عالوه بر اي در میان بزریان زبان و ادبیات عربی نیز
آنچه تح

عنوان :عدول ،مااز ،توسّع و شااعة العربیة نزد انديشمندانی چون :سیبويه(ت494 :ق) ،جاحظ(ت:

ق)،

اب جنی(ت 8 :ق) ،عبدالقاهر جرجانی(ت104 :ق) و  ...ديتده متی شتود ،همگتی بنتوعی انحتراف و درهتم شکستت
اسلوب های بیانی مألوف را نشان میدهند .اب جنی در بحث یسترده خود از حقیق و مااز و عبتدالقاهر جرجتانی در
بحثی که از «معنی المعنی» پیش می کشد ،نکاتی را مطرح میکنند که با آشنايیزدايی فرمالیس ها بیگانه نیس ؛ بنابراي ،
بهره ییری از امکانات زبانی با هدف ناآشنا ساخت و برجستگی زبان ،از ديربتاز پستنديده بتوده است ؛ ولتی در نهايت
فرمالیس ها بودند که اي میهوم را سامان بخشیده و نظريهای تح
ما بر آن اس

عنوان آشنايیزدايی 4ارائه دادند .در اي مقاله تتالش

تا ضم معرفتی نظريته لتورتگرايان ،برختی از انتواش آشتنايیزدايتی را در دو حتوزه هناتاریريزی و

قاعده افزايی با آيات شريیه جزء سیام قرآن کريم تطبیق دهیم .عالوهبر آن ،چگونگی و میتزان آشتنايیزدايتی در قترآن
کريم و نیز تأریر آن را در زيبايی و رسانگی میهوم نمايان سازيم .از آناا که دامنه اي مبحث بسیار یسترده اس  ،در اي
نوشتار تأکید ما بر هنااریريزی نحتوی و نیتز قاعتده افزايتی در ستطت تحلیت آوايتی آن است  .لتی  0و یرامتون 9از
زبانشناسانی هستند که نظرياتشان مورد توجه اي مقاله میباشد.
پیشینه تحقیق
از آناا که الطالح آشنايیزدايی سابقه ديرينه ای ندارد ،به ندرت در مقاالت و پهوهشهای مختلتف از آن ستخ رفتته
اس  .ردپای اي الطالح در ادبیات فارسی بهمراتب بیش از ادب عربی اس  .از میان مقاالت فارستی موجتود در ايت
زمینه میتوان به مقاله «هنااریريزی نوشتاری در شعر امروز»(مريم لالحینیا ،فصلنامه پتهوهشهتای ادبتی ،شتماره،4
 )4 9و «آشنايی زدايی و هنااریريزی نحوی در شعر فروغ فرخزاد»(فاطمه مدرسی و فرح غنتیدل ،مالته دانشتکده
علوم انسانی دانشگاه سمنان ،شماره  )4 9 ،4اشاره کرد .طبق آنچه بررسی کرديم تحقیقتات عربتی موجتود در ايت
زمینه نیز عبارتند از« :الضرورة الشعرية و میهوم االنزياح»(احمد محمد ويس ،ماله التراث العربتی ،شتماره4149 ،49م)،
«جمالیة االنزياح البیانی فی المیارقة القرآنیة» (حمید عباس زاده و ديگران ،ماله العلوم االنستانیة و الدولیتة ،شتماره،48
41هت.ق) و پاياننامههايی تح

عنوان «ظاهرة االنزياح فی قصیدة«ارادة الحیاة» ألبی القاستم الشتابی»(آمنته لتوو و

وداد لوو ،کلیة اآلداب و اللغات لاامعة منتوری فی قسنطینة 444 ،م) ،و «ظاهرة االنزياح فی سوره النم »(هدية جیلی،
کلیة اآلداب و اللغات لاامعة منتتوری فتی قستنطینة 444 ،م) ؛ بنتابر آنچته ذکتر آن رفت  ،تتاکنون تحقیقتی در زمینته
آشنايیزدايی(قاعدهکاهی و قاعدهافزايی)در قرآن کريم لورت نگرفته اس  .اي درحالیس

که اعااز بیانی و لغوی قرآن

کريم ب ر کسی پوشیده نیس و قرآن ،برتري ارر ادبی موجود اس ؛ بنابراي جای خالی چنی تحقیقتی در میتان مقتاالت
موجود احساس میشد.

4- defamilarization
1-leech
2-gramoon
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 -2چارچوب مفهومی بحث
 -1-2آشناییزدایی
آشنايیزدايی از ارکان اللی مکتب فرمالیسم 8روس میباشد که بر ناآشنا ساخت و بیگانه نمودن آنچه آشتنا و شتناخته
شده اس  ،دالل دارد .اي الطالح را اشکلوفسکی ،منتقد روسی ،برای نخستتی بتار در ستال  ،4840در مقالتهای بتا
عنوان«هنر به مثابه ف » 44مطرح کرد .وی معتقد اس
هدف زبان ادبی اي اس

که کار اللی هنر ،ايااد تغییر شک در واقعی اس ؛ بدي معنا که

که با استیاده از اشکال غريب و غیر عادی ،فرم را برجسته کند و در نتیاه بسیاری از مستائ

زيبايی شناسی را که امروزه بسبب کثرت استعمال عادی شده ،دوباره بکار ییرد(ر.ك :شمیسا« .)4 9 :4 94 ،ايت الت
در نظر لورتگرايان روس ،هر نوش نوآوری در قلمرو ساخ و لورتها اس و هر پديتده کهنتهای را در لتورتی نتو
درآوردن؛ يعنی هنرسازهها را از نو فعال کردن»(شییعی کدکنی )84 :4 84 ،در حقیق
شگردها و فنونی اس

«آشنايیزدايی شتام تمهیتدات،

که زبان شعر را برای مخاطبان بیگانه میسازد و با عادتهای زبانی مخالی

میکند»(علوی مقدم،

.)440 :4 00
 -2-2برجستهسازی
برجسته سازی را میتوان نتیاه آشنايیزدايتی دانست « .آشتنايیزدايتی در متت  ،شتام شتگردهايی متیشتود کته بتا
و

برجستهسازی رابطه مستقیم دارند و معموال با نتوعی هناتاریريزی همتراه هستتند کته در دو دستته زبتانشناستی

موسیقايی جای میییرند و ويهیی های زبانی و موسیقايی و بالغی و بیانی را در خود جای میدهند»(مدرسی و غنتیدل،
« .)444 :4 9فرمالیس ها برای زبان دو فرآيند«خودکاری» و «برجستهسازی» را در نظر یرفتند .فرآينتد خودکتاری،
کاربرد عنالر زبانی به قصد بیان موضوش اس
عنالر زبان بهشیوه غیر متعارف اس

بدون آنکه شیوه بیان جلب نظر کنتد؛ ولتی برجستتهستازی ،بکتارییری

بگونهای که نظر مخاطب را جلب کند .آنها فرآيند دوم را عام بتهوجتود آمتدن

زبان ادب میدانند»(لیوی ،4 84 ،ج- 8 :4باتصرف)« .برجستهستازی عتدولهتای برجستته هنتری از زبتان عتادی
اس »(شمیسا .)44 :4 94 ،لی  ،زبان شناس معروف انگلیسی ،پس از طرح فرآيند برجستهستازی بته دو یونته از ايت
فرآيند توجه نشان میدهد .به اعتقاد وی برجستهستازی بته دو لتورت امکتانپتذير است  :نخست  :قاعتدهکتاهی يتا
هنااریريزی که بهمعنای انحراف از قواعد حاکم بر زبان اس و دوم :قاعده افزايی که با افزودن قواعدی بر قواعد حتاکم
بر زبانِ خودکار لورت میییرد(ر.ك :لیوی ،4 84 ،ج.)14 :4
 -3-2هنجارگریزی
ياکوبسون ،زبانشناس روسی ،معتقد اس

که «ادبیات بهمعنی درهم ريخت سازمانيافته ییتار متتداول است »(ايگلتتون،

 .)1 :4 9اي تعريف ياکوبسون از ادبیات ،ال هنااریريزی را نشان میدهد .قاعدهکتاهی يتا هناتاریريزی عبتارت
اس

از « :انحراف از قواعد حاکم بر زبان هناار و عدم مطابق و هماهنگی با زبان متعارف»(انوشته .)411 :4 04 ،در
- formalism
- art as technique
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حقیق

هنااریريزی بهمعنای انحراف از نُرم اس « .انحراف از نرم در حوزه زبانشناسی به هتر نتوش استتیاده زبتانی از
تا ساختار جمله که مناسبات عادی و متعارف زبان در آن رعايت نشتود اشتاره دارد»(داد:4 9 ،

کاربرد معناشناسی

 .) 14از نظر لی هنااریريزی در سطوحِ مختلفِ واژیانی ،نحوی ،آوايی ،نوشتاری ،معنتايی ،یويشتی ،ستبکی و زمتانی
قاب بررسی اس  .وی نخستی ويهیی قاعدهکاهی را ارائه میهوم میدانتد(ر.ك :لتیوی ،4 84 ،ج:4
اس

) .شتايان ذکتر

که امروزه هنااریريزی در زبان عربی ،با واژه «االنزياح» شتناخته متیشتود .ايت التطالح از ريشته «زَاحَ» يتا

«زيتَ» به معنی دور شدن و جداشدن یرفته شده اس و احتمال میرود مقصود از آن ،دورشدن از کاربرد معمول و رايت
زبان میباشد (ر.ك :لوو 444 ،م .)44 :از میان موارد هشت یانته تقستیمبنتدی لتی  ،تأکیتد متا در مقالته حاضتر بتر
هنااریريزی نحوی اس .
 -4-2هنجارگریزی نحوی
مقصود از هنااریريزی نحوی ،جاباايی عنالر جمله و تأریر بر ساختمان و نیز کاربرد لورتهای نامتعتارف در زبتان
اس  .قاعدهکاهی نحوی يکی از انواش هش یانه قاعدهکاهی در تقسیم بنتدی لتی متیباشتد .و بته اعتقتاد وی «شتاعر
می تواند با ناديده یرفت قواعد نحوی حاکم بر زبان خودکار به شعرآفرينی بپردازد»(لتیوی ،4 84 ،ج  .)94 :هتر نتوش
انحراف از فرم خودکار زبان و و ايااد دیریونی در ساختار نحوی جمالت در لورتیکه به زيبايیآفرينی مناتر شتود از
ويهیی های سیستماتی
 .) 0در حقیق

زبان ادبی اس

و تح

عنوان هنااریريزی نحوی مییناتد(ر.ك :ختائیی و نورپیشته:4 9 ،

در هنااریريزی نحوی شاعر يا نويسنده بگونه ای خالقانه از قواعد نحوی زبانِ هناار سرپیچی کترده و

به دیریونسازیِ اجزای مرتب شده جمله میپردازد و با اي کار موجب برجستهسازی و آشنايیزدايی در زبان میشود.
 -5-2قاعدهافزایی
بر خالف قاعدهکاهی ،قاعده افزايی انحراف از قواعد زبان هناار نیس ؛ بلکه اعمال قواعدی اضافی بر قواعد زبان هناار
بشمار میرود و به اي ترتیب در ماهی

از قاعدهکاهی متمايز اس  .مسأله قاعدهافزايی و نتیاه حال از آن(تتوازن)،

نخستی بار از سوی ياکوبس مطرح یرديد .وی معتقد اس
تري میهوم خود و اي توازن از طريق تکرار کالمی

که فرآيند قاعدهافزايی چیزی نیس

جز تتوازن در وستیع

حال میآيد(ر.ك :همان ،ج .)441 :4در اي شگرد ،عتدول از

زبان هناار مشاهده نمیشود؛ بلکه قواعدی بر زبان هناار افزوده میشود که موجب آشنايیزدايی مییردد .لتناعاتی
که از طريق توازن حال میآيند ،از ماهیتی يکسان برخوردار نیستند؛ به همی دلی یونتههتای تتوازن را بايتد در
سطوح تحلیلی متیاوتی بررسی کرد .توجه ما در مقاله حاضر بر توازن آوايی معطوف اس .
 -6-2توازن آوایی
توازنِ موجود در قاعدهافزايی ،از تکرار کالمی حال میشود .يکی از مصاديق تکرار کالمی ،موسیقی حروف يا
تکرار لام ها و مصوتها اس  .موسیقی حروف ،شام

«تکرارهای آوايی اس

که درون ي

هاا اتیاق

1- Verbal Repetitoion
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واج ،چند واج درون ي

هاا ،ک هاا و توالی چند هاا را

میافتد»(رمره .)4 0 :4 41 ،تکرارهای آوايی می تواند ي

شام شود .به اعتقاد ياکوبسون ،مقصود از توازن آوايی ماموعه تکرارهايی اس

که در سطت تحلی آوايی امکان

بررسی میيابند(ر.ك :لیوی ،4 84 ،ج.)400- 491 :4
 -3القاگری آواها
تکرار لام ها و مصوت ها در باف

جمله ،عالوه بر کاربرد موسیقايی ،لالحی

القایری دارند .القایر بودن يت

آوا از

بسامد چشمگیر آن در کالم به اربات میرسد .يکی از مسائلی که در اي مقاله مورد توجه قرار یرفته اس  ،نقتش آواهتا
در القای معنی با تکیه بر نظريه موريس یرامون میباشد .یرامون واکهها و همخوانها را تح

عناوينی دستهبنتدی متی-

کند .او واکهها را به روش  ،درخشان و تیره تقسیم میکند .واکههای روش يعنی ای( )iو اِ()eدر تولیف لداهای واضتت
و تاحدودی ريز و لطیف ،واکههای درخشان اَ( )aو آ( )αدر تداعی لداهای بلند و خروشتان و واکتههتای تیتره اُ( )oو
او( )uدر القای لداهای مبهم و نارسا به کار میروند .همچنی او همخوانها را به انسدادی ،پیوستته ،خیشتومی ،روان و
سايشی تقسیم میکند .انسدادی مانند " " k،t،pدر بیان الوات خش

و مکرر به کار میروند .ساير همخوانهتای غیتر

انسدادی ،پیوسته هستند که تلیظ آنها مدتی ادامه میيابد .همخوانهای خیشومی مانند " "n،mهمواره لدايی مث نق-
نق آهسته را بیان میکنند .به بیان ديگر ،اي الوات بیانیر ناخشنودی و عدم رضتاي

هستتند .همخوانهتای روان مثت

" " L ،Rمضامینی چون لغزندیی و روانی و سیالی را به ذه متبادر میکنند و سايشیها ،مانند" "sh،sلدای ستايش
و لییر را القا میکنند .شايان ذکر اس

نوش تلیظ و واجگاه مشابه ،بیانگر آمیختهای از احساسات

که یاه الواتی با ي

یونایون هستند و بینشها و درونیات مختلیی را القا میکنند(ر.ك :قويمی:4 9 ،

.) 0-

 -4آشناییزدایی در جزء سیام قرآن کریم
میتوان یی

آشنايیزدايی ،الزمه زبان قرآن اس  .قرآن کريم شیوه جديدی را در استعمال زبان بکار میییترد و بته نتو

کردن و ايااد تغییر در لورت مألوف زبان میپردازد .رسال

اي کتاب آسمانی که سرشار از میتاهیم توحیتدی است ،

اقتضا می کند که در بیان میاهیم دينی و توحیدی خود ،از مرز تقالید و سن هتای زبتانیِ ادبِ جتاهلی عبتور کنتد(ر.ك:
ويس 44 ،م .) 9- 8 :در اي نوشتار تالش میکنیم با ارائته نمونتههتايی از آيتات شتريیه جتزء ستی ،ضتم بیتان
هنااریريزی نحوی در آنها ،قاعده افزايی موجود را نیز در سطت آوايی بتا توجته بته نظريته متوريس ،تحلیت کنتیم و
جنبههايی از آشنايیزدايی قرآن و نیز تأریر آن را در القای معانی ،نشان دهیم .بههمی منظتور تعتدادی از آيتات شتريیه
قرآن کريم را به نمايندیی از ساير آيات بریزيده ايم .شايان ذکر اس

که ترجمه اي آيهها براساس ترجمه محمتد مهتدی

فوالدوند میباشد:
﴿ -1-4سَالمٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْیَاْر﴾ (القدر :) :آن شب تا دم لبت للت و سالم اس .
يکی از راي تري و البته زيباتري انواش هنااریريزی نحوی ،تقتديم و تتأخیر است  .تقتديم و تتأخیر ،حتاکی از تبتادل
جايگاه واژیان در جمله با هدف ايااد بالغ در کالم اس  .اي مبحث جايگاه ويههای را در مباحتث بالغتی بته ختود
اختصاص داده اس  .عبدالقاهر مییويد :تقديم و تأخیر بابی اس

که فوايد و محاس بسیاری در آن نهیته اس  .بسیاری
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از مواقع شنیدن ي

شعر ،لذتی دوچندان به انسان میبخشد و هنگامیکه دقت نمتايی ،درمتیيتابی کته در آن ،تقتديمی

لورت یرفته اس

و واژه ای ازجايی به جای ديگر نق مکان کرده اس (ر.ك :الارجانی ،بیتتا« .)89 :يکتی از دالئت

تغییر جای عنالر ،برجسته کردن بخ شی از کالم برای جلب توجه خواننده و تأکید بر آن اس  .شاعر يا نويستنده هرجتا
الزم ببیند که بر بار معنايی نشانه ای تأکید کند ،مح حضور آن نشانه را تغییر میدهد»(ستاودی و کاکتهختوانی:4 90 ،
 - 44باتصرف) .در اي آيه شريیه نیز تقديم خبر«سالم» بر مبتدا «هی»مشهود اس  .طبق نحو و دستور زبتان عربتی،
خبر ،بايد پس از مبتدا واقع شود .در اي آيه شريیه از هناار زبان عدول شده اس و همتان تبتادل مکتانی واژیتان يتا
هنااریريزی نحوی لورت یرفته اس  .عبارت «سالمٌ هى» به اي معنی اس
بسته میباشد وآن شب ،سرشار از برک و رحم

که در شب قدر ،باب نقم و عذاب الهی

اس  .در حقیق تقديم خبر بر مبتدا ،افاده معنای حصر میکند .بتدي

معنی که خداوند در اي شب ،تنها خیر و سالمتی مقدر کرده اس ؛ ولی در شبهای ديگر عالوه بر سالمتی ،امکان وقوش
بال نیز وجود دارد .يا ممک اس آيه شريیه دالل بر اي کند که در اي شب تنها سخ ِ موجود ،سالم ییت اس و ايت
به دلی کثرت سالم از ناحیه مالئکه به مؤمنی اس  .شايان ذکر اس
و نیز عل

که عل نکره آوردن خبر ،بهمنظور تعظیم آن شب

آوردن خبر بهلورت مصدر ،بهدلی مبالغه اس (ر.ك :آلوستی414 ،ق ،ج 1 4 :4؛ الزمخشتری4140 ،ق،

ج094 :1؛ اب عاشور ،بیتا ،ج .)144 : 4اي درحالیس

که آوردن واژیان اي آيه بهلتورت معمتول و متألوف«:هِتیَ

سَالمٌ» ،خالی از تنوش بود و ارری از آشنايیزدايی در آن ديده نمیشد و هریز بار معنايی نهیته در آيه فعلی را نداش  .از
سوی ديگر با توجه به نظريه یرامون و با امعان نظر در اي آيه شريیه درمیيابیم که بسامد همختوان روانِ ل( )lبتیش از
ساير همخوانهاس  .اي حرف ،میتواند تداعییر لدای بارش باران و نیز جاری شدن آب باشد(ر.ك :قتويمی:4 9 ،
) 4؛ بنابراي میتوان چنی استنباو کرد که با توجه به مضمون آيه ،تکرار «ل» با تراوش رحم در اي شب و يا بارش
باران رحم

الهی بر مؤمنی شبزنده دار و نیز جاری شدن برک  ،رحم و سالمتی در ايت شتب ،و روانشتدن آن بته

سوی مؤمنی تناسب دارد .و نیز تکرار اي همخوان ،طبق برداش دوم ،کثرت سالم از سوی فرشتگان ،ريزش بتارانی از
سالم را در ذه تداعی میکند که از آسمان بر مؤمنی نازل میشود .از سوی ديگر میتوان یی وجود واکهی درخشتان
اَ( )aنیز با طیف عاطیی آيه ،متناسب اس  .اي واکته هتا در تولتیف منتاظر باشتکوه و پرعظمت توانتا هستتند(ر.ك:
همان .) 4:با توجه به مضمون آيه که از شب قدر و عظم آن سخ میراند ،میتوان ادعا کرد که اي واکهها بتهمنظتور
رساندن اي تعظیم به کم

الیاظ آمدهاند .عالوهبر اي  ،حضور اي واکهها میتواند تداعییر لحظات باشتکوه شتبهتای

قدر و لحنههای راز و نیاز شبزندهداران با خداوند باشد .اي تکرار و موسیقی درونی را میتوان در چتارچوب فرآينتد
قاعدهافزايی و برجستهسازی زبان جای داد.
 ﴿ -2-4يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِیَه ...قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِیَه﴾ (النازعات :)4- 9 :آن روز کته لرزنتده[زمتی ] بتهشتدت بته لترزه
درمىآيد...در آن روز ،دلهايى سخ هراسانند.
تقديم ،در آيه شريیه فوق نیز ،نوش ديگری از هنااریريزی نحوی محسوب میشود« .يوم» در اي آيه ،بتر عامت ختود
مقدم شده اس  .در حقیق

«يوم» ظرفی اس

که بهوسیله کلمه «واجیه» که در دو آيه بعد آمده ،منصوب شتده است و
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ال آيه چنی میباشد ﴿ :قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِیَة يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِیَةُ﴾ .البته برخی از میسري معتقدند که«يوم»متعلق اس
به فع محذوف «أُذکر» و ال آيه به اي لورت بوده اس  ﴿ :أذکر يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِیَةُ﴾ .بهتر حتال عتدول از قواعتد
نحوی حاکم بر زبان در اي آيه قاب انکار نیس و دلی معنايی آن ،اي اس
کلمه يوم اس ؛ زيرا آن روز ،روز ويههای اس

که در اي آيه ،عناي و اهتمام خداوند ،بر

و حوادث خارقالعادهای در آن اناام میییرد .پتس هتدف ،نشتان دادن

عظم  ،میزان شدت و سختی آن روز و نیتز هتول و وحشت ناشتی از آن است (ر.ك :آلوستی414 ،ق ،ج  0 :4؛
اب عاشور ،بیتا ،ج .) 8 : 4د ر حقیق قرآن ،با برهم زدن ترتیب اجزای جمله ،موجب ابهام هنری شده اس و تأم و
تالش خواننده را برمیانگیزد که اي امر ،میتواند در تأریرپذيری انسان از آيه شريیه بخوبی عم کند .توازن آوايتی آيته
فوق نیز جای تأم دارد .همخوان ج(  ،)dبیش از ساير همخوانها جلب توجه میکند .اي همخوان سايشتی متیتوانتد
حرکات سريع و تکانهای شديد را القا کند(ر.ك :قويمی .) 8 :4 9 ،با توجه بته مضتمون آيته ،تکترار ايت همختوان،
لرزش و حرکات شديد زمی در قیام و نیز لرزهای که از هراس آن روز بر اندام انسان میافتد را به ذه متبادر میکند.
همچنی ترکیب همخوانهای سايشیِ ج(  ،)dو( )vو ف( ،)fالقایر نگرانی و اضطرابِ ناشی از هراس اس (ر.ك :همتان:
 .)44تداعی مضمون اي آيه شريیه ،يعنی اهوال قیام

و هراس و اضطراب شديد انسان ،با تکرار اي همخوانها به اوج

میرسد .از سوی ديگر تکرار واکة تیره ُ–( )oکه بیانگر انديشههای تیره و حزنانگیز است  ،در القتای نگرانتی ،انتدوه و
حیرت انسانها در قیام  ،به زيبايی عم کرده اس و میتواند تأکیدی باشد بر ﴿ ُقلُوبٌ واجِیَة﴾ (دلهای نگتران) کته
در آيه شريیه به آن اشاره شده اس  .همچنی شايد دور از ذه نباشد که بگويیم نهیب مخوف ناشی از زلزله روز قیام
نیز از خالل واکه درخشان اَ( ،)aکه بهنوعی لداهای بلند و رعدآسا را به ذه منتق میکند ،به یتوش متیرستد و ايت
تکرار به معنی آيه قوت بخشیده اس .
 ﴿- - 1أَوْ إِطْعامٌ فِی يَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ *يَتِیماً ذا مَقْرَبَة﴾ (البلد :)41- 4 :يتا در روز یرستنگى و قحطتی ،طعتامدادن بته
يتیمى خويشاوند.
در آيه شريیه فوق ،جار و مارور«فِی يَوْمٍ» که متعلق به«اطعام» اس بر میعول آن که «يَتِیماً» میباشد ،مقدم شده اس .
کاربرد عادی و متألوف آن بگونته ای است

کته میعتول پتیش از جتار و ماترور بیايتد ﴿ :إِطْعتامٌ يَتِیمتاً فِتی يَتوْمٍ ذِی

مَسْغَبَةٍ﴾.آشنايی زدايی در اي مورد ،یذشته از طنی دلنشی آيه ،در فهم کالم الهی نیز مؤرر اس ؛ زيرا در اي آيته تأکیتد
خداوند بر اطعام به يتیم نیس ؛ بلکه تأکید بر اطعام ،در روز قحطی و یرسنگی است  .از آناتا کته در هنگتام قحطتی و
یرسنگی ،انسان ها از بیم ادامه زمان قحطی از بخشیدن به يکديگر بخ میورزند ،اطعام در اي زمتان نستب بته ستاير
اوقات ارزش بیشتری دارد و محکی اس

برای سناش میزان ايثار و عطوف

انسان(ر.ك :ابت عاشتور ،بتیتتا ،ج: 4

 44؛ سید قطب414 ،ق ،ج .) 84 :4همخوان خیشومی م( )mدر اي آيه ،بسامد بااليی دارد .پیشتر ذکر شد که بنتابر
نظ ر یرامون اي همخوان بیانگر نوعی نارضايتی و ناخشنودی اس  .تناسب موجود در آيه را میتوان چنتی توضتیت داد
که تکرار اي حرف ،تأکیدی بر ناخرسندی و نارضايتی انسان از بخشش در هنگام تنگدستی و امتنتاش وی از ايت عمت
میباشد .اي همخوان القای درماندیی و ناتوانی نیز میکند(ر.ك :قويمی ) 4 :4 9 ،که میتتوان آن را بتا درمانتدیی و
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ناتوانی انسانها در هنگامه قحطی ،مناسب دانس  .میتوان یی

از آناتا کته واکتههتای روشت ای( )iو اِ( )eدر القتای

لداهای ريز و لطیف مؤرر هستند ،میان اي واکه ها با مضمون آيه که بر مالطی و ماليم با ايتام تأکید میکند ،تناستب
برقرار اس  .از سوی ديگر بهییته قويمی «تکرار واکهی روش ای( ،)iیاهی بیانگر احساسی اس
ستايش را از نهاد ،برمیآورد»(همان:

کته فريتاد تحستی و

)؛ بنابراي  ،تکرار اي واکه در آيه فوق ،میتواند تحسی و تشويق قرآن بته ايت

عم را به ذه منتق کند.
 ﴿-4-4عَمَّ يَتَساءَلُون*عَ ِ النَّبَإِ الْعَظِیم﴾ (النبأ :)4- ،درباره چه چیز از يکديگر میپرسند؟! از آن خبر بزرگ.
حذف از کالم نیز نوعی یريز از هناار تلقی میشود؛ چراکه همه اجزای کالم بايد حضور داشتته باشتند تتا بته معنتی و
مقصود ،خللی وارد نشود .حال ایر اي حذف بگونه ای لورت ییرد که عالوه بر ايااد اختصار در کالم و عدم آسیب بته
باف

جمالت ،رسايیِ بیشتر میهوم را نیز بههمراه داشته باشد ،سبب زيبايیآفرينی میشود .پرواضت اس

از حذف در قرآن میرود ،مقصود ،حذف مضمون آيات نیس ؛ بلکه حذف جزئی از جمله اس

که هرجا سخ

که بدون وجود آن نیتز،

مقصود و فحوای کالم درياف میشود و قرينهای در کالم برای حذف آن وجود دارد .اي کار در بسیاری از مواقع عتالوه
بر ايااد اختصار در کالم ،اهداف بالغی را دنبال میکند .آيه شريیه نمونهای از حذف را نشان میدهد که باتوجه به نظريه
لورتگرايان میتوان آن را نوعی هنااریريزی تلقی کرد .طبق قاعده اللی زبان و بنا به نظر میسري  ،آيته چنتی بتوده
اس  ﴿ :عَمَّ يَتَساءَلُون* يَتَساءَلُون عَ ِ النَّبَإِ الْعَظِیم﴾ .ايااز و بالغ

قرآن اقتضا میکند که پاسخ سؤال آيه اول ،مناستب

با حال و شرايط موجود داده شود .خداوند متعال به منظور بیان عظم ِ شأن قیام  ،پاسخی اجمتالی بته آن متیدهتد و
بگونه ای تلويحی به آن رخداد عظیم اشاره نموده و حقیق آن را بیان نمیکند .در حقیق پاسخ به اي سؤال به لتورت
یذرا ،همراه با تهديدی که د ر واژیان آيه نهیته اس  ،در يادآوری قیام و هشدار دادن بته آن ،بستیار متؤررتر از پاستخ
میص به آن اس (ر.ك :طباطبتايی ،4 01 ،ج 0 : 4؛ آلوستی414 ،ق ،ج  4 :4؛ اندلستی41 4 ،ق ،ج 9 :44؛
اب عاشور ،بیتا ،ج8 : 4؛ سید قطب414 ،ق ،ج .) 49 :4از جنبه آوايی و موسیقايی نیز همخوان م( )mو ب( )bاز
آناا که برای تلیظ ،مستلزم افزايش حام لبها هستند ،نوعی تحقیر و تنیر را میرستانند(ر.ك :قتويمی .)41 :4 9 ،از
آناا که اي پرسش در میان مشرکان بوده اس  ،تکرار اي همخوان ها نوعی تحقیر و تنیر خداوند را نستب بته آنتان در
خود یناانده اس
عظیم قیام

و اي میهوم را می رساند که اي مشرکان بسیار حقیرتر از آنند که قتادر بته درك و تولتیف رختداد

باشند .اي حقارت و پوچی مشرکان را از استیهام موجود در آيه نیز میتوان دريافت ؛ زيترا قترآن بتا ايت

استیهام میفهماند که پاسخ اي سؤال آن قدر روش اس

که جايى براى ايت ستؤال نیست  .همچنتی « ،همختوانهتای

خیشومی م( )mو ن( )nیاهی با طنینی از تمسخر همراه هستند»(همان )18 :و برداش

ما چنی اس

کته مضتمون ايت

آيه عالوه بر تحقیر مشرکان با نوعی تمسخر آنان از جانب خداوند همراه اس ؛ زيرا آنان از يکديگر درخصتوص قیامت
میپرسیدند و تالش میکردند پاسخی برای آن بیابند.
 ﴿-5-4وَ جاءَ رَبُّ َ وَ الْمَلَ ُ لَیًّا لَیًّا﴾ (الیار:

) :و [فرمان] پروردیارت و فرشتگان لف در لف درآيند.
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مضاف در آيه فوق ،محذوف اس و پرواضت اس

که فاع «جاء» کلمه«رَبّ»نیس  .و در حقیق

مقصود از آن﴿ وَ جَاءَ

أمرُ ربِّ َ﴾ اس  .آيه شريیه فوق نیز میتواند نمونهای از حذف به منظور یريز خالقانه از قواعد زبان باشد؛ چراکه حتذف
مضاف عالوه بر اينکه در ساختار کالم خللی وارد نکرده اس  ،رسانگی و انتقال معنی را نیز بخوبی عهدهدار شده است .
ترکیب کنونی آيه؛ نمايندیی واژه «رب» از واژه «أمر» و تصويری که از آمدن پروردیار در ذه اياتاد متیکنتد ،بترای
ايااد هراس و بیم در انسان و به هول افکندن او و بهمنظور تعظیم و تیخیم قیامت
 .) 1شايان ذکر اس

است (ر.ك :آلوستی414 ،ق ،ج :4

که بیان اي واقعه که در آينتده ر متیدهتد و بتا لیتظ ماضتی از آن يتاد شتده است  ،نتوعی

هنااریريزی محسوب می شود و داللت

بتر قطعیت

و حتمیت

وقتوش آن دارد .در حیطته قاعتدهافزايتی نیتز تکترار

همخوانهای سايشی و( )vو ف( ، )fدر القای هراس از حوادث قیام و نیز حاضر شدن در پیشگاه پروردیار بسیار مؤرر
عم کرده اس ؛ زيرا چنانکه پیشتر ذکر آن رف  ،یرامون بر اي باور اس

که اي هخوانها یاهی در ايااد اضتطراب و

هراس ،ايیای نقش میکنند .از سوی ديگر واکهی درخشان اَ( )aدر اي آيه شريیه چشمگیر اس و واکه روشتنی در آن
ديده نمیشود .اي واکه های درخشان ،القایر لداهای پرمهاب
عظم

و نیز تولیف لحنهها و مناظر باعظم و نیز شتوک و

افراد بلندمرتبه میباشند(ر.ك :قويمی .) 4 :4 9 ،کاربرد چنی واکههايی در آيه شريیه فوق ،بتهطتور کامت بتا

مضمون آيه تطابق دارد؛ مهاب

و عظم

موجود در لحنه ای که قرآن با آمدن پروردیار و مالئکه برای انسانها تتداعی

میکند را بخوبی میتوان از خالل موسیقی موجود در آيه درياف .
 ﴿-6-4فَمَهِّ ِ الْکافِرِي َ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدا﴾ (الطارق :)40 :پس کافران را مهل ده ،و کمى آنان را به حال خود وایذار.
یاهی ارکان و اجزای موجود در جمله -هرچند از نظر نحو و دستور زبان لحیت باشند ،از عهده افتاده معنتی و مقصتود
برنمیآيند و تنها ،عنالر زائد هستند که میتوانند در رسايی کالم و انتقال مقصود ،مؤرر واقع شوند .اي پديده کته اضتافه
يا اطناب نام دارد و نحويان عرب آن را «الزياده» مینامند ،همان قاعده «زيادةُ المبنتی تتدلّ علتی زيتادة المعنتی» نتزد
اس  .مق صود آنان از زيادة المعنی در حقیق تأکیدی اس

علمای باغ

که با افزودن الیتاظ در مبنتی و ستاختار کتالم

ايااد میشود(ر.ك :حسان488 ،م .) 9 :در اي آيه شريیه ،اطناب از نتوش تکترار ديتده متیشتود .ريشته «مهّت » و
«أمه » يکی اس

و هردو بمعنی مهل دادن میباشند .در حقیق

جمع بی اي دو فع  ،نوعی آشتنايیزدايتی محستوب

میشود و افزودن فع دوم ،بهمنظور خالی اناام یرفته اس  .خداوند متعال خطاب به رسولش متیفرمايتد :تتو منتظتر
عذاب کافران باش و در خصوص آنان عاله مک و اندکی کافران را مهل بده؛ چراکته بته زودى آنچته در تهديدشتان
وعده دادهام خواهد آمد .با تکیه بر نظر میسري میتوان یی  :عل

افتزودن الیتاظ در ستخ خداونتد بتا پیتامبر(ص)،

افزايش میزان تسکی و آرام کردن ايشان اس  .در حقیق خداوند از شدت انس و محبتی که نسب به رسولش دارد ،دو
مرتبه به ايشان می فرمايد به آنان مهل بده .یويی که شخص حضرت رسول(ص) مسؤول و لاحبدستور اس  .عالوهبر
اي  ،عل

بیان مهل دادن در دو لیغه مختلف ،به منظور حس تکرار آن اس و نیز آوردن قید «رويدا» بهلورت مصتغر

که بهمعنی مهل

اندك اس  ،اي معنی را القا می کند که عذاب آنان به زودی فراخواهد رسید و قطعا محقق خواهد شتد؛

پس تو در اي امر عاله نک ؛ زيرا کسی که به اناام یرفت کاری مطمئ اس  ،خواهان تعای در اناام آن نیس (ر.ك:
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اب عاشور ،بیتا ،ج 8 : 4؛ ستید قطتب414 ،ق ،ج 994 :4؛ الزمخشتری4140 ،ق ،ج .)0 0 :1تتوازن آوايتی و
موسیقی حروف در آيه شريیه ،زيبايی آن را دوچندان کرده اس  .شايد بتوان یی

کته القتای تحقیتر کتافران و بیتزاری

خداوند از آنان نتیاه عملکرد همخوان دولبیِ م( )mو نیز همخوان سايشی هت( )hاس  .عالوهبتر آن ،از آناتا کته واکته
روش اِ( ،)eلداهای تسلیبخش و ناواهای آرام را القا میکند(ر.ك :قويمی ،) 0 :4 9 ،تکرار اي واکه تتداعیکننتده
ناوای خداوند با پیامبر(ص) و نیز آوای تسکی دهنده و تسلی بخش او اس ؛ بنابراي شايد یزافه نباشد که بگويیم وجود
اي همخوانها و واکهها در درياف

فحوای کالم الهی ،بی تأریر نخواهد بود و مضمون کالم الهی نه از خالل میهتوم دقیتق

کلمات و جمالت؛ بلکه از طريق توازن آوايی آيه ،متالی شده اس .
 ﴿-7-4وَ جِیءَ يَوْمَئِذٍ بِاَهَنَّم يَوْمَئِذٍ يَتَذَکَّرُ الْإِنْسان وَ أَنَّى لَهُ الذِّکْرى﴾ (الیار:
آن روز اس

) :و جهنّم را در آن روز [حاضر] آورند،

که انسان پند ییرد [ولى] کاا او را جاى پندیرفت باشد؟ [اي تذکّر چه سودى براى او دارد؟!]

اعتراض را در آيه فوق میتوان نوعی اضافه در سخ دانس ؛ بدي معنی که عبارت﴿ أَنَّى لَهُ الذِّکْرى﴾ بتهلتورت يت
جمله معترضه میان جمله ماقب و آيه بعد﴿ يَقُولُ يا لَیْتَنِی قَدَّمْ ُ لِحَیاتِی﴾ (الیار) 1 :افزوده شده اس  .هتدف از آوردن
اي جمله معترضه بخوبی نمايان اس  .در حقیق

اي کار با هدف تأکید بر خسران جهنمیان و نیز بیرمر بودن و بیفايده

بودن پندپذيری آنان در آخرت لورت یرفته اس  .قرآن کريم میفرمايد :اين
پندپذيری چه سودی به حال وی دارد؟؛ زيرا تذکر ،وقتى سودمند اس
را که از دس

که زمان از دس رفتته است  ،تتذکر و

که بتواند به وسیله توبه همراه با عم لالت ،آنچه

رفته جبران کند و روز جزا جاى توبه و عم نیس  .ایر او در دنیا ،قیام را بهياد داش  ،اي يتادآوری،

اکنون در آخرت برايش سودمند بود؛ ولی او چنتی نکترد و از غتافالن بتود(ر.ك :طباطبتايی ،4 01 ،ج 91 : 4؛ ابت
عاشور ،بیتا ،ج 88 : 4؛ اندلسی41 4 ،ق ،ج10 :44؛ سید قطتب414 ،ق ،ج .) 844 :4درواقتع ترکیتب جمتالت
بدون جمله معترضه خالی از معنای تأکید بر عدم سودمندی اي تذکر بود و هریز معنای کنونی آيه را در بر نداشت  .در
بحث القایری آواهای اي آيه ،میتوان به همخوانِ سايشی ی( )jاشاره کرد .اي همخوان که نشان از اندوه و نیتز لتدای
یريه دارد(ر.ك :قويمی ،)4 :4 9 ،با مضمون آيه شريیه که شرح حالی از جهنمیان ارائه میدهد ،پیوند خورده است و
از خالل آن حال

اندوه و اش

و حسرت آنان را میتوان درياف  .همچنی بسامد باالی همخوان سايشتی ذ( )zرا نیتز

میتوان از منظر توازن آوايی و قاعدهافزايی موجود در آيه نگريس  .باتوجه به اينکه ايت همختوان یتاهی القتای يتأس
میکند (همان ،) 4 :می توان میان آن ،با يأس و ناامیدی جهنمیان از عیو و بخشش الهی در قیام تناستب برقترار کترد.
همخوان خیشومی م( )mنیز میتواند بیانگر ناخشنودی و نارضايتی جهنمیان از سرنوش خويش و شکوه آنها به دریاه
خداوند باشد؛ بنابراي لدای دردمندی ،حسرت ،اندوه و ناامیدی از خالل ساخ های آيه ،شنیده میشود و بنظر میرسد
بخشی از بار میهومی آيه را آواهای موجود در آن به دوش میکشند.
 ﴿-8-4وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى * فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَلَظَّى﴾ (اللی  :)4 - 41:در حقیق  ،دنیا و آخرت از آن ماس و م
شما را به آتشى که زبانه مىکشد ،هشدار دادم.
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التیات را میتوان نوعی هنااریريزی بشمار آورد .التیات بهمعنی انتقال از ي

جه به جهتی ديگر اس  .از آناا که اي

انتقال ،لورت معمول زبان را در هم میريزد بشرو زيبا و خالق بودن میتواند نوعی آشنايیزدايی تلقی شود .ابت اریتر
معتقد اس  ،التیات بخشی از جوهره علم بیان و پايه بالغ

محسوب میشود .از نظر وی ،التیات بتا «شتااعة العربیتة»

برابر اس  .وی توضیت میدهد که شخص شااش کاری اناام میدهد که ديگران جرأت اناتام آن را ندارنتد .التیتات در
ییتار نیز به همی معنی اس  .اب أریر التیات را ويهه زبان عربی میداند و بر اي باور اس
تازیی و جذابی

که اي کار بتهمنظتور اياتاد

در کالم و جلب توجه خواننده يا شنونده لورت متیییترد(ر.ك :ابت األریتر48 8 ،م ،ج  .) :قترآن

کريم باهدفِ زيبايی کالم و نیز رسانگی میهوم ،از اي لنع  ،بهیونهای یسترده و متنوش بهره برده اس  .آيه شريیه فوق،
مصداق التیات اس  .ضمیری که در آيات پیشی آمده اس  ،ضمیر متکلم معالغیر«نا» میباشد ﴿ :إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى *وَ إِنَّ
لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى﴾ (اللی )4 - 4 :؛ ولی خدای متعال به اي آيه که متیرستد ،فعت را بته ختود نبست
مىفرمايد :حال که معلوم شد هداي بر عهده ما اس  ،اين

متیدهتد و

م شما را از آتش جهنم انذار مىکنم؛ بتا ايت بیتان ،نکتته

التیاتى که در آيه اس  ،روش مىشود؛ «خداوند میخواهد به اي نکته اشاره کند که هداي  ،قضايى است حتمتى و بته
همی جه

منذر حقیقى خداى تعالى اس  ،هر چند که اي کار با زبان رسول خدا (ص) اناام ییرد»(طباطبتايی،4 01 ،

ج .) 4 : 4پس قرآن با بهره ییری از امکانات زبانی در کالم خود تغییر جهت

متیدهتد و بتا زدودن غبتار عتادت از

ديدیان خواننده يا آشنايیزدايی در کاربرد ضماير ،توجه وی را به آيه مذکور معطوف میدارد .شايد نسب دادن هشتدار
از آتشِ زبانه کش به خودِ خداوند ،بهمنظور ايااد هراس بی شتتر در انستان و بازداشتت وی از غیلت باشتد .در تحلیت
عنالر آوايی کالم با توجه به نظريه موريس یرامون میتوان یی همخوان روان ل( )lو ر( )rبیش از ستاير همختوانهتا
جلوه کرده اند .اي حروف که معنای لغزندیی را با خود دارند ،به اي مطلب اشاره دارد که انسان باوجود نعم
انذار خداوند ،باز هم مرتکب یناه و لغزش میشود .همچنی شايد بتوان چنی برداش
جه

هتداي و

کرد که همراه با التیات و تغییر در

کالم ،نایهان در روند واکهها نیز تغییر ايااد شده اس و در فع «أنذرتکم» توالی دو واکه تیره ُ–( )oپس از توالی

واکه های درخشان آ( ،)αو اَ( ،)aجلب توجه می کند .اي واکه که یاهی لداهای تهديدآمیز را القا میکند ،تهديد انسان از
جانب خداوند را به ذه میرساند .بدي معنی که خداوند انسان را تهديد کرده اس

که درلورت عدم تتأریر پتذيری از

اي انذار ،او را در آتشی زبانه کش درمیآورد .از آناا که اي واکه القای رق و سنگینی نیز میکند(ر.ك :قتويمی:4 9 ،
 ،) 9شايد آمدن آن همراه با فع «أنذرتکم» که به خودِ خداوند نسب

داده شده ،مسؤولی

انستان را ستنگی تتر کنتد؛

چراکه خداوند اينگونه ،راه را برهریونه انکار انسان بسته و حا را بر او تمام کرده اس  .چنی بهنظر میرسد که تیزیِ
همزه های موجود در آيه نیز ،القایر قاطعی خداوند در سخنش میباشد.
﴿-9-4وَ کَذَّبُوا بِآياتِنا کِذَّابا  ...فَذُوقُوا فَلَ ْ نَزِيدَکُمْ إِلَّا عَذابا﴾ (النبأ :) 9- 4 :و آيات ما را ستخ تکتذيب متىکردنتد.
پس بچشید که جز عذاب هریز چیزی بر شما نمىافزايیم.
آيه مذکور نیز از مصاديق التیات میباشد .التیات در اي آيه شريیه ،از ضمیر جمع غايب به ضمیر جمع مخاطب لتورت
یرفته اس  .تغییر ضمیر ،اي نکته را مىرساند که خداى تعالى کافران را حاضر فرض کرد تا توبیخ و سرکوبیشان بتدون
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واسطه اناام ییرد؛ زيرا میزان تحقیر و اهان  ،در توبیخِ مستقیم و بیواسطه بسیار بیشتر اس  .همچنتی التیتات در آيته
شريیه بیانگر شدت خشم و غضب خداوند بر کافران اس (ر.ك :طباطبايی ،4 01 ،ج449 : 4؛ آلوستی414 ،ق ،ج :4
 40؛ الزمخشری4140 ،ق ،ج)484 :1؛ بنابراي در لورت عدم التیات ،چنی میهومی از آيه برداش نمتیشتد و ايت ،
بیانگر تأریر هنااریريزی بر درياف میهوم اس  .از سوی ديگر تکرار و موسیقی آوايتی آيته ،در تأریریتذاری آن قابت
بررسی اس  .همخوان ب( )bاز همخوانهای انسدادی اس

که بیانگر الوات بريدهبريده است  .متیتتوان تناستب ايت

ت موجتود ،یتويی کتالم بريتده و قطتع متیشتود .از ستوی ديگتر
همخوان با آ يه را چنی بیان کرد که با توجه به التیتا ِ
«همخوان های انسدادی ،برای تلیظ ،مستلزم خروج نایهانی هوا با فشار به خارج هستند»(قويمی )1 :4 9 ،واي امتر
نیز با التیات و تغییر نایهانی جه
القایری تنیر خداوند نسب

کالم بیارتباو نیس  .همچنتی همختوان دولبتیِ ب( )bو همختوان سايشتی ذ( )zدر

به کافران و تحقیر آنان مؤرر واقع شتده است ؛ زيترا ايت همختوانهتا یتاهی القتای تنیتر

می کنند(ر.ك :قويمی:4 9 ،

)؛ از سوی ديگر واکه درخشان آ( ،)αبا هش

شده اس  .تکرار اي واکه با تولیف احساساتی در تناسب اس

مرتبه تکرار ،با فضای آیه شريیه همتراه

که در زمانِ تالی آنها لدا اوج میییرد .بدي معنتی

که لدا با وجود اي مؤلیه در کالم باال میرود .خشم و عصبانی نیز از جملته حتاالتی است

کته لتدا در آنهتا اوج

میییرد و باال میرود و اي امر در ادای مقصود تأریر مییذارد .میتوان یی در اي آيه شريیه نیز خشم خداوند نستب
به کافران از طريق تکرار اي واکه در کالم و اوج یرفت لدا ،متالی شده اس ؛ بنابراي بسامد باالی اي واکته در آيته
مذکور ،با قهر و غضب خداوند نسب به کافران ،مرتبط می شود و القایری اي واکه را در آيه شريیه بته اوج متیرستاند.
همچنی می توان حضور واکهی تیره ُ–( )oرا که بهییته قويمی در تولیف اجسام ،عنالر و يا پديدههای زش و عبتوس
و ظلمانی استیاده میشود(ر.ك :همان )14 :تداعییر چهره های زش و کريه جهنمیان دانس ؛ چراکه بنابر برختی آيتات
از جمله آيه  44زمر﴿ :تَری الّذِي َ کَذّبُوا عَلی اهللِ وُجوهُهم مُسودّة﴾ چهره آنان از سیاهی مانند تکتهای از شتب ظلمتانی
اس .
﴿- 11-4يَوْمَ يُنْیَخُ فِی الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجا*وَ فُتِحَ ِ السَّماءُ فَکانَ ْ أَبْوابا﴾ (النبأ :)49- 48 :روزى که در «لور» دمیده
مىشود و یروه یروه بیايید و آسمان یشوده و درهايی شود.
تغییر زمان افعال در جمله نیز از مصاديق التیات اس (ر.ك :اب األریر48 8 ،م ،ج :44؛ الزرکشی4840 ،م ،ج .) 4 :
در اي آيه شريیه ،التیات از زمان مضارش به ماضی لورت یرفته اس  .تغییر زمان افعال در اي آيه بخوبی محسوس
اس  .همانگونه که مشاهده میشود ،دو فع موجود در آيه اول بهلورت مضارش آمدهاند و از حوادری که در قیام
اتیاق خواهد افتاد ،سخ مییويند؛ ولی در آيه بعد که آن نیز مشمول حوادث قیام

می باشد ،فع بهلورت ماضی آمده

اس و نوعی یريز زيبا از دستور زبان در آن ديده میشود .اي تغییر میتواند کنشی مهم در انسان ايااد کند و بر میزان
تأریرپذيری او بیافزايد .بیانِ یشوده شدن آسمان با لیظ ماضی عالوهبر دالل
حتمی

وقوش آن نیز دالل

بر تیخیم و تعظیم اي حادره ،بر تحقق و

دارد(ر.ك :آلوسی414 ،ق ،ج  .) 4 :4در آيه  4نیز میفرمايد﴿ :وَ سُیِّرَتِ الْاِبالُ

فَکانَ ْ سَرابا﴾ و از آناا که یشوده شدن آسمان و نیز روان شدن کوهها نسب

به دو حادره پیشی يعنی دمیدهشدن در
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شیپور و آمدن مخلوقات به لحنه قیام

سهمگی تر اس  ،از اي دو واقعه با فع ماضی تعبیر کرده اس  .با اي

برجستهسازی ،عالوهبر تعظیم اي دو واقعه ،توجه مخاطب را نیز برمیانگیزد و وی را به تأم وا میدارد .بسامد باالی
همخوانهايی چون و( )vو ف( ،)fکه به ییته قويمی می توانند القایر نگرانی و اندوه باشند ،با اندوه و اضطراب و نگرانی
انسانها در لحنه قیام همآهنگ اس  .همچنی وجود برخی همخوانهای انسدادی مانند ت( )tو ب( )bکه برای تلیظ
مستلزم خروج نایهانی هوا هستند ،عالوه بر هماهنگی با تغییر نایهانی زمان فع  ،با دمیده شدن در شیپور و آغاز نایهانی
قیام

نیز ،بیارتباو نیس  .بديهی اس

که دمیدهشدن در شیپور و نیز یشودهشدن آسمان ،با نهیبی سهمگی همراه اس

که اي امر با عملکرد واکههای درخشان اَ( )aو آ( ،)αدر آيه ،تناسب دارد .اي واکهها در تولیف شرايط هولناك نیز
توانا هستند و اي  ،با شرايط هولناکی که در آيه شريیه بهتصوير کشیده شده اس  ،همخوانی دارد .عالوهبر اي  ،واکه تیره
ُ–( )oنیز در اي آيه شريیه خودنمايی میکند .به ییته یرامون واکههای تیره بويهه ُ–()oاز الواتی هستند که در درون
حیره دهان تولید میشوند(ر.ك :قويمی) 8 :4 9 ،؛ یويی حضور اي واکه در آيه شريیه ،زندهشدن مردیان و خروج
آنها از حیرهتاري

قبر را در ذه تداعی میکند که پس از دمیده شدن در شیپور ر میدهد.

﴿-11-4إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْیَتْتُ *وَ رَأَيْ َ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِی دِي ِ اللَّهِ أَفْواجا﴾ (النصر  :)4-چون يارى خداوند و
پیروزى فرارسد و ببینى که مردم دستهدسته در دي خداوند درآيند.
کاربرد اسم باای ضمیر نیز در دستهبندی التیات جای دارد .در حقیق

از نظر تأریریذاری ،هی تیاوتی در جايگزينی

اسمِ ظاهر باای ضمیر يا ضمیر باای ضمیر به ديده نمیآيد .اي مقوله را از آن جه
حال

التیات دانستهاند که شخص ،در

اسم و يا ضمیری که باای آن نشسته ،يکسان اس  .زرکشی نیز در بحث از التیات ،جايگزينی اسم ظاهر باای

ضمیر را از مصاديق التیات میداند(ر.ك :الزرکشی4840 ،م ،ج  .) 41 :در ايناا نیز ،در آيه
شده اس

که میتوانس

اسم جالله «اهلل» تکرار

باای آن «فی دينه» بیايد .اشاره به نام خداوند در دویزاره پیدر پی به هري

ويههای میبخشد .به اعتقاد نگارندیان ،تکرار نام خدا عالوهبر اينکه به منظور بیان عظم

نشان و منزل

خداوند و نیز القای حس

شادمانی از شنیدن نام او آمده اس  ،میتواند به قرينه ﴿إِنَّ الدِّي َ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالم﴾ (آلعمران )48 :تأکیدی باشد بر
اينکه مقصود ،در ايناا دي اسالم اس  .همچنی اضافهکردن دي به کلمه اهلل میتواند در بیان عظم
به دي اسالم نیز بسیار مؤرر عم کند؛ بدي معنی که مضاف از مضاف الیه کسب منزل

و ارج نهادن بیشتر

کرده اس ؛ حال آنکه شايد چنی

هدفی با اضافه به ضمیر محقق نمیشد .توازن آوايی موجود در آيه شريیه را نیز بعنوان نمونهای از قاعدهافزايی میتوان
چنی تحلی کرد که فضای حاکم بر آيه ،فضايی سرشار از شور و نشاو اس ؛ چراکه در آن سخ از فتت و پیروزی
بهمیان آمده اس « .روش تري واقعهاى که مىتواند مصداق اي نصرت و فتت باشد ،فتت مکه اس  ،چون فتت مکه در
حیات رسول خدا (ص) و در بی همه فتوحات ،ام الیتوحات و نصرت روشنى بود که بنیان شرك را در جزيرة العرب
ريشه ک ساخ »(طباطبايی ،4 01 ،ج .)4 4 : 4پیش از اي ییتیم که بنابر نظر موريس یرامون ،واکههای درخشان
اَ( )aو آ( ،)αالقایر لداهای بلند و هیاهو و حتی یاهی لدای قهقهه هستند .بنظر میرسد میان عملکرد اي واکهها و
شور و همهمه موجود در میان مسلمانان پس از فتت مکه تناسب وجود دارد .از سوی ديگر ارزش القايی همخوانهای
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سايشی و( )vو ف( )fدر آيه شريیه قاب بررسی اس « .وجه اشتراك اي همخوانها آن اس

که هنگام تلیظ ،یذریاه

هوا تنگ می شود تا آناا که موقع عبور هوا از اي معبر لدای سايش و لییر از آنها بهیوش میرسد» (قويمی:4 9 ،
) .بنظر میرسد عبور اي هوا از مارايی تنگ ،با عبور جزيرة العرب از تنگنای شرك و آلودیی و رسیدن به فضای
فرا فتت و نصرت مرتبط اس و اي همخوانها در رسانگی اي معنی بخوبی ايیای نقش کردهاند.
نتیجه
آشنايیزدايی نظريهای اس

که بهنام فرمالیس های روسی به رب

دادن لورت کهنه و تکراری زبان اس

رسیده اس

و مقصود از آن بیگانه نمودن و نو جلوه

که تالش میکند دستور زبان نیمهجان را ،جانی دوباره بخشد .در حقیق

ال

آشنايیزدايی را نمیتوان ابداش فرمالیس ها دانس ؛ زيرا بسیاری از لاحبنظران پیشی به ارزش آن پی برده و اسامی
مختلیی بر آن نهادهاند .قضاوت ما چنی اس

که آنچه به کار لورتگرايان ارزش میبخشد ،ايااد همان آشنايیزدايی در

بیان اي مطالب اس  .آنان الول اي نظريه را سامان داده و لورتی نو و تازه به آن بخشیدند.
هنااریريزی که امروزه در دنیای عرب به«االنزياح» شناخته میشود ،عاملی در ايااد آشنايیزدايی تلقی میشود و
بديهی اس

که هریونه انحراف از قواعد زبان تح

اي عنوان نمییناد .اي انحراف هنگامی مؤرر واقع میشود و

زيبايی میآفريند که خالقانه لورت ییرد و به ساختار زبان خل وارد نکند.
آشنايی زدايیِ حال از هنااریريزی در قرآن به اوج خود رسیده اس و تمامی هنااریريزیهای آن ،ضم ايااد طنی
دلنشی در آيات ،اهداف معناشناسانه را دنبال میکند .تقديم و تأخیر ،حذف و اضافه و التیات در ضماير ،افعال و يا
اسامی را میتوان از مصاديق هنااریريزی نحوی در جزء سی قرآن دانس  .تقديم آنچه بايد مؤخر باشد ،بهمنظور تأکید
و اهتمام به آن اس  .افزودن در کالم ،افزايش معنی و شدت آن را بهدنبال دارد .حذف از کالم ،با هدف دالل

بیشتر و

قویتر اناام می ییرد و التیات ،سبب ايااد نوعی حساسی در خواننده میشود و توجه او را برمی انگیزد.
قاعده افزايی برخالف هنااریريزی ،انحراف از قواعد زبان هناار نیس ؛ بلکه ي

ماموعه از شگردهايی اس

که از

طريق فرآيند تکرار کالمی حال میشود.
توازن آوايی ،نمونه عالی قاعدهافزايی در قرآن کريم بهشمار میرود .قرآن با بهرهییری از ذخاير زبانی به تشخص زبان
میپردازد و با بکارییری مطلوب توازن آوايی در حیطه قاعدهافزايی به عادت زدايی دس

زده اس

و با استیاده از اي

شگرد ،القای معنای رانوی و درك بهتر مضمون نهیته در آيات را درنظر دارد.
قرآن کريم به منزله برتري ارر ادبیِ پیش روی ماس

که در عناي

به الیاظ و در بهرهمندی از امکانات زبانی ،یوی

سبق را از ساير آرار ربوده اس و اعااز بیانی و لغوی اي کتاب آسمانی بر کسی پوشیده نیس .
منابع و مآخذ
منابع فارسی
انوشه ،حس  ،فرهنگنامه ادب فارسی ،)4 04( ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات ،چاپ اول.
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ايگلتون ،تری ،)4 9 ( ،پیشدرآمدی بر نظريه ادب ،ترجمه :عباس مخبر ،تهران :مرکز.
رمره ،يداهلل ،)4 41( ،آواشناسی زبان فارسی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ اول.
داد ،سیما ،)4 99( ،فرهنگ اصطالحات ادبی ،تهران :مرواريد ،چاپ اول.
شییعی کدکنی ،محمدرضا ،)4 84( ،رستاخیز کلمات ،تهران :سخ  ،چاپ اول.
شمیسا ،سیروس ،)4 94( ،نقد ادبی ،تهران :فردوس ،چاپ اول.
لیوی ،کورش ،)4 84( ،از زبانشناسی به ادبیات ،ج4و  ،تهران :شرک

انتشارات سوره مهر ،چاپ سوم.

علویمقدم ،مهیار ،)4 00( ،نظریههای نقد ادبی معاصر ،تهران :سم  ،چاپ اول.
قويمی ،مهوش ،)4 9 ( ،آوا و القا(رهیافتی به شعر اخوان رالث) ،تهران :هرمس ،چاپ اول.
منابع عربی
آلوسی ،سید محمود414 ( ،ق) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،ج  ،4تحقیق :علی عبد الباری عطیة ،بیروت :دار
الکتب العلمیة ،الطبعة األولی.
اب األریر ،ضیاءالدي 48 8( ،م) ،المثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر ،ج  ،تصحیت :احمد الحوفی ،القاهره :نهضة مهر.
اب عاشور ،محمد الطاهر( ،د.ت) ،التحریر والتنویر ،ج ، 4تونس :الدار التونسیة للنشر.
اندلسی ،محمدب يوسف41 4( ،ق) ،البحر المحیط فی التفسیر ،ج ،44تحقیق :لدقی محمد جمی  ،بیروت :دارالیکر.
البیضاوی ،عبداهللب عمر4149( ،ق) ،انوار التنزیل و اسرار التاویل ،ج  ،تحقیق :محمد عبدالرحم المرعشلی بیروت :دار
احیاء التراث العربی ،الطبعة األولی.
الارجانی ،عبد القاهر4881( ،م) ،دالئل اإلعجاز ،تعلیق :السید محمد رشید رضا ،بیروت :دار المعرفة.
حسان ،تمام488 ( ،م) ،البیان فی روائع القرآن« دراسة لغویة و أسلوبیة للنص القرآنی» ،القاهره :عالم الکتب.
الزرکشی ،محمد ب بهادر4840( ،م) ،البرهان فی علوم القرآن ،ج  ،تحقیق :يوسف عبدالرحم المرعشلی ،بیروت:
دارالمعرفة.
الزمخشری ،محمود4140( .ق) ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج ،1بیروت :دارالکتاب العربی ،الطبعة الثالثة.
سیدب قطب ب ابراهیم شاذلی414 ( ،ق) ،فی ظالل القرآن ،ج ،4بیروت :دار الشروق ،الطبعة السابعة عشرة.
طباطبايی ،محمد حسی 4 01( ،ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ، 4قم :مکتب جامعتة المدرستی فتی الحتوزه العلمیتة،
الطبعة الخامسة.
لوو ،آمنه؛ لوو ،وداد 444( ،م) ،ظاهرة االنزیاح فی قصیدة«ارادة الحیاة» ألبی القاسم الشابی ،رسالة الماجستیر ،کلیة
اآلداب و اللغات لاامعة منتوری فی قسنطینة.
ويس ،احمد محمد 44 ( ،م) ،االنزیاح فی التراث النقدی و البالغی ،سوريا :اتحاد الکتاب العرب.
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خائیی ،عباس؛ نورپیشه ،محس  ،)4 9 ( ،آشنايی زدايی در اشعار يداهلل رؤيايی ،فصلنامه پژوهشهای ادبی ،شماره ،
لص. - 01

ساودی ،فروزان؛ کاکهخوانی ،فرناز ،)4 90( ،تعام سیالن نشانهها و هنااریريزی معنايی در ییتمان شعر ،مجله زیبا
شناخت ،شماره  ،48سال نهم ،لص. 98- 41
مدرسی ،فاطمه؛ غنیدل ،فرح ،)4 9 ( ،آشنایی زدایی و هنجارگریزی نحوی در اشعار فروغ فرخزاد ،ماله دانشکده
علوم انسانی دانشگاه سمنان ،شماره  ،4سال پنام ،لص.88- 4 1

