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چکیده
این مقاله با بکارگیری مباحث زبانشناسی جدید که در سالهای اخیر ،زمینه درک و فهم نوینی در
تحلیل متون ادبی فراهم ساخته است و اخیراً در تفسیر و فهم آیات قرآن کریم نیز کاربردی شایان
یافته است ،میزان پیوستگی دو سوره مبارکه «الضحی» و «الشرح» را تحلیل و بررسی نموده است.
مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که انسجام متنی دو سوره تا چه میزان است و این باور
برخی از مفسران که دو سوره را یک سوره دانستهاند ،تا چه حدی موجه و قابل دفاع است؟ روش
مطالعه تحلیلی -توصیفی ،با کاربست زبانشناسی نوین و مبتنی بر سه فرانقش زبانی
اندیشگانى(تجربی) بینافردی و متنی در نظریه زبانشناسی نقشگرای هلیدی است .دستاورد این مطالعه
گویای آن است که وحدت و یکپارچگی موجود در دو سوره که پی در پی و با بیانی دلجویانه به نعمتهای
مادی و معنوی و الطاف الهی نازل شده بر پیامبر اشاره دارد و ارجاعهای برونمتنی همگون به وضوح
یکپارچه بودن متن هر دو سوره را ثابت میکند و مؤید نظر بسیاری از مفسران است که دو سوره
«الضحی و الشرح» را یک سوره دانستهاند.
کلیدواژهها :قرآن کریم ،الضحی ،الشرح ،نظریه هلیدی ،فرانقشهای زبانی.
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-0مقدمه
امروزه مطالعات بر روی متن برای بررسی پیوستگی موجود در آن از طریق روشقاای زباشنااسقی
صورت میگیرد« .مطالعات وپژوهشهای زباشنااسی جدید در دورههای اولیه ،بقه شنقو و صوصقیو
واحدهایی از قبیل آوا ،واژه و جمله صوجّه داشت .زبانشااسقان ،صز یقه و صحلیقل واحقدهای فراصقر از
جمله را امری منکل و غیرعملی میداشستاد ،لذا دستور ساّتی از بررسی و مطالعقه واحقدی بلاقدصر از
جمله یعای «متن» غافل بود .در واقع «جمله» به عاوان یک واحد ب رگ زبانشااسی شه بقه صوصقیو و
صبیین رویدادها میپردازد؛ محل صوجه و بررسی صحقیقات زبانشااسی بقود؛ ولقی بقه علقت صوقاوت در
شگرش محققان و اختالف در معیارهای زبانشااسی ،اصطالحات جدیدی ماشاد شالم و جمله به وجقود
آمد( ».اقبالی و همکاران 6931 ،ش )39 :زباشنااسی متن در واقع «بررسقی آن دسقته از قواعقد زبقاشی
است شقه عااصر زبقاشی فراصقر از مرز جمله را در بر میگیرد( ».البرزی6931 ،ش )69:
زبان شااسی متن در دوره اخیر گام های بلاقدی را در راسقتای شقااخت شظقام زبقان و ماهیقت آن
برداشته است به شار بردن این دستاوردها و شظریه های جدید برای استواده از متن آیات و سوره هقای
موجود در قرآن شریم شی می صواشد بسیار موید باشد ،به طوری شه به فام و صوسیر آیات شمقک شقایاشی
شاد .از جمله مامترین دستاوردهای زباشنااسی این است شه صوسیر قرآن شقریم را وارد مرحلقه جدیقد
شرده ،ارائه شظامماد مباحث معااشااسی است شه با غور در اج اى صنکیل یک متن ،به الیه هاى معاقایی
دست مییابد و به همه عااصر دخیل در صنکیل معااى متن،صوجه میشماید( .صادقی« )١1: 693١،صحول
در واحد مطالعه شظم از آیات به سوره ها و صحول در شوع شظم از ساده به پیچیده و صحول در واحدهای
لوظی و معاایی از واژه به پاره متن میصواشد مطالعه شظقم سقوره هقای ققرآن را متحقول شمایقد( ».زارع
زردیای )١١ :6931 ،این پژوهش با روش صحلیلی-صوصیوی ،مبتای بقر شاربسقت فقراشقشهقای شظریقه
هلیدی ،درصدد پاسخگویی به این سؤال است شه می ان اشسزام بافت دو سقوره ،صقا قه حقدی مؤیقد
شظریه برخی از موسران مبای یک سوره صلقی شمودن این دو سوره است.
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 -2پیشینه
شویسادگان زیادی درباره متون برخی از سوره های قرآن مزید و بررسی اشسزام و پیوسقتگی آن بقا
استااد به شظریههای زباشنااسی مختلو از جمله شظریه هلیدی و رقیه حسن ،مطالعقاصی را اشزقام داده و
به شتایزی هم رسیدهاشد؛ درایاباره می صوان به بررسی سوره های عصر ،شوثر ،شاس ،شقافرون و ....اشقاره
شرد شه به برخی از آشاا اشاره میشود ،از جمله :
 حدیث شرماشی و همکاران وی ( ،)6933سوره یوسو را با اسقتواده از شظریقه فقراشقش هلیقدیبررسی شردشد .شتایج این پژوهش شنان داد متای شه روایتشاادۀ حوادث مام زشدگی حضقرت یوسقو (ع)
است ،به طور طبیعی از شاشهای مادی بارۀ بینتری میبرد .فرایاد شالمی پس از آن ققرار مقیگیقرد و
این حقیقت شه متن سورۀ یوسو به صورت مزموعهای از «قولها» است به اثبات میرسد.
 همچاین شساء شبیفر ( )6939سورههای «صکاثر»« ،صکویر»« ،عادیات»« ،قارعه»« ،شازعات»« ،شبق » و«عبس» را از ماظر فراشقش اشدینگاشی دستور شقشگرای شظامماد هلیدی بررسقی شقرد و اقین شتیزقه
گرفت شه در این سورهها ،فرایاد مادّی بینترین شاربرد را داشته است .او دلیقل ایقن امقر را در پقذیر
بودن شالم خداوشد برای بنر میداشد.
 سید مادی لطوی ( )6931با بررسی عااصر پیوستگی متای ،پیوستگی آیات در درون سوره ها بقهویژه سوره های القارعه و طور را مورد بررسی قرار داده است شه پس از ارائه جدول پیوسقتگی آیقات
این دو سوره ،پیوستگی متای خطی آیات در درون سوره ها را اثبات شرده است.

 شکوه آذرشژاد ( )6931شی اشواع اشسزام دستوری ،پیوشدی و واژگاشی در  96سوره از ج ء سقیامقرآن شریم را بررسی شرده و شتیزه گرفته است شه در متن قرآن از عوامقل اشسقزامی مختلوقی اسقتواده
شده است .این پژوهش همچاین شنان میدهد بیش از  31درصد سوره ها ،در رابطه با صرصیب و میق ان
بهشارگیری عوامل اشسزامی ،از الگویی منابه برخوردارشد و بدون اسقتواده از آن ،امکقان در موقاهیم
قرآن ،صرجمه و صوسیر آن میسّر شخواهد بود.
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 قاسم مختاری و ماراشگی خدابخش ( )6931در مقاله خود به بررسی پیوستگی متای برخی سورههای ج ء سی ام قرآن شریم پرداختاد؛ شتایج پژوهش آشاا شنان داد :عاصقر اشسقزام و مؤلّوقههقای آن،
شقش برجستهصری در آشکارشردن زیباییها و اسرار آیات ماتخب داشته است .همچاین از بقین عااصقر
اشسزامی بررسی شده در آیات ،ارجاع به ما بعد ،حذف و صکقرار لوظقی بقا بق رگ جلقوهدادن و در
شندن واقعۀ قیامت ،صکرار ساختار صرشیبی با حرشت بخنی به صصاویر قیامت و ایزاد فضقای صقرس و
وحنت ،صضاد و صقابل و صااسب با صرسیم فضاهای هماهاگ با بانت و دوزخ ،شقش عمدهای در صبیین
مواهیم مرصبط با قیامت داشته است.

 علی صادقی ( )693١سوره «شوثر» را بر اساس روش زباشنااختی شظریه مایکقل هلیقدی بررسقیشرده است .وی به سه فراشقش صحربی ،بیاافردی و متای سوره شوثر را مطالعه شرده و شتیزه میگیرد شه
فرایادهای مادی بینترین فراواشی را در فراشقش صزربی یا اشدینگاشی دارد .در زمیاه فقراشقش بیاقافردی
شی وجه اخباری بینترین صکرار را دارد .مطالعه وی در زمیاه بخش فقراشقش متاقی شیق  ،بقا صوجقه بقه
دیدگاه اعتقادی گویاده از مبتدای شنان دار استواده شده است.
 مریم ع ی خاشی و همکاراشش ( )6931درباره سوره «النرح» و صحلیل زباشنااختی آن مطالعقاصیاشزام دادشد و شلیه جمالت سوره را ،در سه فراشقش هالیدی بقه صقورت جداگاشقه بررسقی شردشقد در
فراشقش صزربی ،منخص شد شه فرایاد مادى بینترین بسامد را به خود اختصاص داده اسقت شقه ایقن
بسامد ،با فضاى سوره هماهاگ است؛ در فراشقش بیاافردى ،وجه اخبارى و زمان ماضی برجسته شقده
اشدشه ش ول شعمتااى الای را صایید و هر گوشه شک را شاممکن میشااد .در فراشقش متای ،منقخص شقد
شه شعمتااى خداوشد در ح پیامبر خود ،شااخته شده هستاد و امرى شو شیستاد.
اما در پژوهش حاضر صالش میشود دو سوره الضحی و النرح  -شه برخی موسقران آشاقا را یکقی
میداشاد ،-با شاربست سه فراشقش زباشی در شظریه شقنگرای هلیدی ،مورد بررسی ققرار گیرشقد ،صقا اوال
می ان پیوستگی و اشسزام موجود بین آیات خود سوره ها به طور جداگاشه و ثاشیا پیوسقتگی و اشسقزام
موجود بین آیات دو سوره ،منخص گردد.
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 -3چارچوب نظریه نقشگراى هلیدى
مایکل هلیدی شظریه خود را بر اساس اشسزام و پیوستگی متای به سه دسقته صقسقیم شقرده اسقت ؛
هلیدی بر این باور است شه «زبان از شبکه های درهم صایده از شظامهاست شه در شتیزه گ یاشهایی شه
درون آن رخ می دهد ،در شاایت به شکل ساختار یعای زشزیرهایی از گوتار یا شوشتار متبلقور مقیشقود.
شظامهاى زبان از شظر هلیدى به سه دسته صقسیم میشوشد( ».هلیدى و متیسن )91 -9١ :911١ ،در ادامه
بصورت مختصر ،به هر شدام از این سه دسته اشاره میشود .از شظر هلیدی ،ساختار زبان از شقشهقایی
ص ثیر میگیرد شه زبان در بافت ارصباطی و در جاان خارج به عاده دارد .این ص ثیر به شکل سه فقراشقش
صزربی ،بیاافردی و متای صزلی مییابد( .هلیدی)61 :6331 ،
«شیمه دوم سده بیستم شاهد رشد دو شگرش عام و البته متضاد شسبت به زبقان بقود .یکقی شگرشقی
متای بر صبیین صوری زبان همچون پدیدهای درون فردی و ذهای و دیگقری شگرشقی مبتاقی بقر صبیقین
شقنی زبان به مثابه پدیدهای بیاافردی واجتماعی(».مااجر و شبوی)1 :6911 ،
هلیدى سه فراشقش اجتماعى عمده را در شظر میگیرد شه در هر ارصباطى ،اساس شظام دستورى زبان
را صنکیل میدهد :الو -شقش اشدینگاشی6یا بیان صزربه هاى دروشى و بیروشى شه با بررسى فرایاقدهاى
فعلى قابل دست یابى است .ب-شقش بیاا فردى9یا بیان احساسات و شاربرد صورت هاى زباشى مااسب
در برخوردهاى اجتماعى .ج -شقش متاى9وجمله سازى شه گویاده را قادر میسازد ،آشچه را میخواهقد
بگوید به گوشه اى ماسزم و سازمان یافته در قالب باد ارائه دهد( .صالحى)91-91 :6931 ،
برای روشن شدن شقنی شه فراشقشهای هلیدی میصواشاد ایوا شااد به مثال زیر صوجه شود:
مسئول یک شارگاه خیاطی با یک شگرش شلی به رخهای خیاطی این شارگاه متوجه مقیشقود شقه
موصور برخی از رخهای خیاطی به سرقت رفته است .از شارگران سئوال میشاد .اما آشاا شی شمیداشاقد
ه شسی این موصورها را به سرقت برده است .باابراین از شظر اشدینگاشی یا صزربی میداشد شه یک شوقر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Experiential Metafunction
2 . Interpersonal Metafunction
3 . Textual Metafunction
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این موصور ها را به سرقت برده است .وی از شظر بیاافردی باید بپرسد صا به شتیزه برسد و عامل سقرقت
را شااسایی شاد .از شظر متای شی او باید این شخص را پیدا شاد؛ باابراین از عبارت قه شسقی اسقتواده
میشاد و میپرسد ه شسی این موصورهای رخ خیاطی را سرقت شرده اسقت ایاقک بقه شقرح سقه
فراشقش اشاره میشود:
 -0-3فرانقش اندیشگانى(تجربی)
به باور اجیا « ،فراشقش صزربی 6به محتوای صزربه و به گوشگی بقازشمود صزربقه در زبقان مقرصبط
است( ».اجای  )69 :911١،بر پایۀ این فراشقش ،ما از زبان برای صحبتشردن دربقاره صزربیقات خقود از
جاان بیرون و جاان ذهن خود استواده میشایم و رویقدادها ،حالقتهقا و عااصقر دخیقل را صوصقیو
میشایم .هاگام صحلیل متن از شقطه شظر صزربی ،صوجه به این شکته ضروری است شه ه شوع فرآیاقد یقا
رویدادی در حال وقوع است(».شرماشی)١6-١1 :6933،
زبان اب ارى براى بیان صزربیات ما از جاان خارج و جاان درون اسقت؛ بقدین معاقى شقه «زبقان
قابلیت اعمقال و بازشمقایى گوتقار و صوکقرات مقا را دارد .صحقق زبقاشى ایقن شققش ،صوسقط سقاختار
گذرایى(9صعدى) اشزام میگیرد .گذرایى،گ یاش شظامماد را به دست میدهقد(».سیمپسقون -99 :911١
« )91از شظر هلیدی ،شوع فرایاد ،صعداد شرشت شاادگان و اف وده هاى حاشیهاى ،صعیین شااقده گقذرایى
هستاد .هر ه صعداد شرشت شاادگان و اف ودههاى حاشیهاى یک مقتن بینقتر باشقد ،گقذرایى آن مقتن
بینتر است .در بحث فرایادها شی  ،فرایادهاى مادى ،باعث اف ایش گذرایى و فرایادهاى ذهاى و رابطقه
اى ،باعث شاهش گقذرایى مقیشقوشد(».رضقاپور )3١-31 :6931،ایقن فقراشقش« ،متنقکل از فرایاقد،9
منارشین فرایاد ١وعااصر پیراموشى1است .در این فراشقش ،شقش اصلى بر عاده شاش یا فرایاد است شقه
صعداد و شوع وابستهها (منارشین) ،در ارصباط با آن ،منخص میشود؛ به عبارت دیگر ،صعداد وابستههقا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. experimental metafunction
2. Transitivity
3 . Process
4. participants of process
5. Circumstances

به همپیوستگی متنی در دو سوره «الضحی» و «الشرح» تحلیلی مبتنی بر نظریه زبانشناختی نقشگرای هلیدی 010 

با صوجه به شوع و معااى فرایادها ،متواوت است( ».مااجر و شبوى )١6 :6939،با صوجه به ایاکه فرایادها
در شارشرد صزربى زبان ،شقش اصلى را بازى میشااد ،ابتدا به صعریو اشواع فرایادها اشاره میشقود و از
آن ،به منارشین و سپس به صورت شوصاه ،به اشواع عااصر پیراموشى پرداخته میشود:
 -0-0-3فرآیندها

فرایادها بر رخداد ،احساس ،رابطه ،رفتار ،شالم و موجودیت داللت دارشقد و بقه دو شقوع اصقلى(فرایاد
مادى ،ذهاى ،رابطه اى) و فرعى(رفتارى ،شالمى ،وجودى) صقسیم میشوشد( .ع ی خاشی و همکاران)1١ :6931 ،
 - 0--0- 0-3فرایند مادى« :0در این شوع فرایاد ،شسى یا ی ى شارى اشزام میدهد؛ ماشاد سقاختن
وخریدن و ...و یا اصواقى رخ می دهد؛ مثل سوختن ،شکستن و ...عاصر دیگرى شه در اشزام این فرایاقد
شقش دارد و مت ثر از عمل اشزام گرفته است ،هدف 9شامیده میشود(».هلیدى و متیسن )613 :911١ ،در
جدول شماره 6به مثالاایی در این باره اشاره شده است:
جدول شماره 1
كنشگر

هدف

فرايند مادى

شارگران

جاده را

آسوالت شردشد

پروی

خاشه را

باا شرد

پرواشه

برگل

شنست

در این مثال به خوبی شانگر این فرایاد مادی و هدف آن منخص شقده اسقت .پرویق بقه عاقوان
شانگر ،خاشه هدف وبااشردن فرایاد مادی است.
 2-1-1-3فرايند ذهنى :3این فرایاد «فرایادى است بیاشگر احساسات ،اشدینقههقا و ادرا

افقراد؛

ماشاد افعال دوست داشتن ،صاورداشتن ،در شردن ،دیدن و ...در این گوشه فرایادها ،دو گوشه وابسقته بقه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Material Process
2. Goal Process
3. Mental Process
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شام حسگر 6و پدیده 9وجود دارد( ».هلیدى و متیسن )631 :911١ ،برای این فرایاد شی میصوان جدولی
به شرح زیر بیان شرد:
جدول شماره 2
حسگر

پدیده

فرایاد ذهاى

داشش آموز

به درس علوم

اشتیاق دارد

من

ارهاش را

صنخیص دادم

او

علت شکستهایش را

فامید

 9-6-6-9فرایاد رابطهاى :9فرایاد رابطهای «فرایادى است شه بر گوشقه بقودن یق ى یقا شسقى
داللت دارد؛ ماشاد افعال بودن ،شدن ،گنتن و ...در این فرایاد ،بین دو مواوم رابطه برقرار میشود و مسقئله
اصلى ،بیان وضعیت ومالکیت ی ى است .از شظر هلیدى فرایادهاى رابطقهاى دوگوشقهاشقد :القو -حالقت
وصوى(١اساادى) :در این حالتى ،یک ویژگى به موجودى شسبت داده میشود .در این فرایاد ،ارصبقاط بقین
یک پدیده و یک صوت برقرار است و دو وابسته بدین شرح وجود دارشد :یکى حامل 1و دیگرى شاخص یا
ویژگى .1حامل هویتى در خارج و ویژگى ،صوت آن محسوب میشود( ».صامسون)616-619 : 916١ 1
جدول شماره 9
حامل

ویژگی

فرایاد رابطه ای

حسن

بسیار داشا

است

داشش آموز

باهوش

است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sensor
2. Phenomenon
3 Relational Process
4 . Attributive
5 . Carrier
6 . Attribute
7 Thamsone.

به همپیوستگی متنی در دو سوره «الضحی» و «الشرح» تحلیلی مبتنی بر نظریه زبانشناختی نقشگرای هلیدی 013 

ب« -حالت شااسایی (هویتی) :در این حالت هویتی بقه موجقودی شسقبت داده مقیشقود .در ایقن
حالت رابطه منابه بین دو طرف برقرار است و پدیدهای شااسا 6به شقااخت پدیقدهای دیگقر شقااخته

9

میاشزامد(».هلیدی و متیسن)966 : 911١ ،
جدول شماره 4
شااسا

شااخته

فرایاد رابطه ای

علی

دوست حسن

است

داشش آموز

شالس اارم

است

 ١-6-6-9فرایاد رفتارى« :9این شوع فرایاد به رفتارهاى رواشى ،زیستى و فی یولوژیکى اشسان ماشاقد
خادیدن ،خوابیدن و ...اشاره دارد .در این گوشه فرایاد ،یک وابسته به شام رفتارگر ١وجود دارد شه رفتار
مىشاد و طبیعتا موجودى باهوش است( ».هلیدی و متیسن.)691: 911١ ،
جدول شماره 5
رفتارگر

عاصر پیراموشى

فرایاد رفتارى

داشش آموزان

از دیدن معلم

خوشحال شدشد

او

با شایدن خبر شاگوار

شگران شد

 1-6-6-9فرایاد شالمى« : 1در این شوع فرایاد ،عاصر فعلى از شوع ”گوتن” است؛ مثل”:من موضوع
را به او گوتم ”.عااصر دخیل در این فرایاد ،گویاده ،گوته1و گیرشده هستاد( ».هلیدی و متیسن.)919: 911١ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Identifer
2 . Identifed
3 . Behavioral Process
4 . Behaver
5 . Verbal Process
6 . Verbiage
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جدول شماره 6
گویاده

گوته

گیرشده

فرایاد شالمى

حسن

منکلش را

براى دوستش

صوضیح داد

جعور

درباره آیاده

با علی

صحبت شرد

 1-6-6-9فرایاد وجودى« : 6فرایادى است شه از موجودیت و هستى پدیدهاى و یا عدم آن سخن
میگوید؛ مثل” :وجود داشتن ،بودن و( ». ...هلیدی و متیسن)911: 911١ ،
جدول شماره 1
موجود

عاصر موقعیتى

فرایاد وجودى

دایااسورها

بر شره زمین

وجود داشتاد

داشنمادان

در این شار

حضور داشتاد

اولیای خدا

در هر زماشی

بودشد

 - 2-3فرانقش بینافردی

برای پویایی و صاظیم روابط بین افراد یک اجتماع شیاز به برققراری صمقاس از طریق زبقان اسقت و
اشسان با استواده از شالم می صواشد اهداف خود را به دیگری ماتقل شاد« .زبان به برقرارى ،حوظ ،صثبیقت
و صاظیم روابط اجتماعى میپردازد و شاش متقابل میان مردمان را رقم میزشقد؛ باقابراین بخنقى از هقر
متن ،بر شاش متقابل میان افراد درگیر در ارصباط ،داللقت دارد .منقارشین شقاش شالمقى ،در قار وب
شقشهاى زباشى ،باهم ارصباط برقرار میشااد و هر یک ایواگر شقنى میشوشد ،خبرى میدهاقد ،فرمقاشى
میدهاد ،سؤالى میپرساد و ارائه خدماصى را پیناااد میشااد .صحق زباشى این شققش ،صوسقط سقاختار
وجاى 9صورت میگیرد( ».مااجر و شبوى« )16 :6939،شکل گیرى وجه شالم در گرو عمقل عااصقرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Existential Process
2 . Mood structure

به همپیوستگی متنی در دو سوره «الضحی» و «الشرح» تحلیلی مبتنی بر نظریه زبانشناختی نقشگرای هلیدی 011 

است شه «عاصر وجه» 6خواشده میشوشد و دو ج ء فاعل 9و عاصر خودایستاى فعل 9را دربر میگیرشقد.
فاعل :یک گروه اسمى یا یک ضمیر شخصى است شه به لحاظ شخص یا شمار ،با فعل همخواشى دارد.
عاصر خودایستا :عاصرى است شه گ اره را محدود و متااهى میشاد و آن را از حالت اشت اعقى خقارج
میشاد و سه شقش اساسى زمانشمایى ،١قطبیت 1ووجایت 1را شنان میدهد(».هلیدى و متیسقن: 911١ ،
)666-661
 6-9-9زمانشمایى« :این عاصر ،زمان رویداد را شسبت به گوته معین میشاد و از این رهگذر ،زمقان
حال ،آیاده یا گذشته گ اره را ،منخص میشاد( ».مااجر و شبوى)19 :6939،
 9-9-9قطبیت« :به معااى صقابل میان مثبت و ماوى است .معموال گ اره مثبت از شظر شقکل ،بقدون
عالمت است؛ در حالى شه گق اره ماوقى ،از صعقدادى عاصقر اضقافى فامیقده مقیشقود؛ مثقل  Notدر
اشگلیسى(».هلیدى و متیسن)6١9 :911١،
 9-9-9وجایت« :هماشطور شه ذشر شد ،قطبیت اشتخاب بین (yesمثبت) و (Noماوقى) اسقت؛ امقا
ایااا صااا گ یاه هاى اشتخابى شویساده شیستاد؛ زیرا درجههاى میاشهاى هم وجقود دارد شقه بیقاشگر اشقواع
متواوصى از شامنخص بودن هستاد و به دو دسته صقسیم میشوشد.6 .درجقههقای میقاشی احتمقال قون
«احتماال ،شاید ،قطعا.9 ».درجههاى میاشى صااوب ون «گاگاهى معموال ،همینه»  . 9درجههاى میاشهاى
از اجبار  .١درجه میاشهاى ازصمایل(».1همان« )6١1-6١1 :وجایت یک مقوله معاقایى اسقت شقه شگقرش
گویاده شسبت به گ اره را ،بیان میشاد و به دو دسته معرفتى 3و صکلیوى 3صقسقیم مقیشقود( ».هلیقدى و
متیسن)163 :911١،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Mood element
2 . Subject
3 . Finite Element
4 Temporality
5 . Polarity
6 . Modality
7 . Inclination
8 . Epistemic
9 . Deontic
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جدول شماره 8
جمله

فاعل

عااصر خود ایستا/زمان ،قطبیت ،وجایت

علی به ما ل آمده بود

علی

گذشته/مثبت/خبری

معلم احتمال دارد درس جدید شدهد

معلم

مضارع/ماوی/الت امی

 -3-3فرانقش متنی

از دیگر فراشقشهای هلیدی فراشقش متای است .این فراشقش با استااد به ساختار متن جمله و مبتدا
و خبر است شه البته مبتدا از شظر هلیدی با مبتدای مناور در زبقان عربقی صوقاوت دارد و هلیقدی هقر
ی ی را شه آغازگر 6جمله باشد مبتدا و بقیه جمله را پایاشبخش 9میشامقد« .زبقان میقان خقود و بافقت
ارصباط برقرار میشاد صا به صااسب بافتی شه در آن جاری میشود و با صوجه به ویژگیاای مترصقب بقر آن
بافت ،متن آفریای شاد؛ را شه متن است شه حامل معاا و وسیله اشتققال معااسقت .صحقق زبقاشی ایقن
شقش ،صوسط ساختار مبتدایی و عاصر غیر ساختاری اشسزام ،صورت میگیرد(».مااجر و شبقوی:6939 ،
« )11در ساخت متاقی ،عااصقر سقاختاری «مبتقدا -خبقری» و «اطالعقاصی» و عاصقر غیقر سقاختاری
«اشسزام» ،مدشظر است .ساخت مبتدا  -خبری ،از دو بخش مبتدا (آغازگر) و خبر (پایان بخش) صنکیل
میشود .در این ساخت ،آغازگر ،شقطه ع یمت پیام است و شویساده ،محور قرار میگیرد .در این شظریه،
هر عاصری شه در ابتدا قرار بگیرد ،مبتدا صلقی میشود و شیازی به شنقاشه دیگقر شقدارد( ».ع ی خقاشی و
همکاران )31 :6931 ،هماشطور شه اشاره شد در صعریو مبتدا از شظقر مایکقل هلیقدی ماظقور ،آغقازگر
جمله است و با صعریو مبتدای مناور در زبان عربی صوقاوت دارد .وی مبتقدا را بقه اشقواع گوشقاگوشی
صقسیم میشاد شه برخی از آشاا بدین شرح است« :مبتدای سقاده :9آغقازگری شقه بقه دشبقال آن آغقازگر
دیگری شیاید .مثل ذَهَبَ .مبتدای مرشب :١آغازگری شه از دو یا اد آغازگر صنقکیل شقده باشقد مثقل:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Theme
2 . Rheme
3 . simpel
4 . Multiple
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ف وجس ،وَ أرادَ .مبتدای شناشدار : 6آغازگری شه با غیر فعل شروع شود ماشاقد :ان مقع العسقر .مبتقدای
بیشنان :9آغازگری شه با فعل شروع شود؛ ماشاد  :خلقاا (.هلیدی و متیسقن )13-36 :911١ ،اطالعقاصی
شه در ابتدا یا خبر ارائه میشود میصواشد اطالعاصی شو 9یا شااه ١باشد و بسته به شوع اطالعات منقخص
میشود .البته در صورصی شه خواسته شود این اطالعات به یک مخاطب داده شود ،قالب شااگی یقا شقو
بودن آن اطالعات بینتر به نم میخورد« .ساخت اطالعاصی شه متنکل از اطالع شااقه و اطقالع شقو
است ،ساختی مخاطب محور است؛ زیرا این مخاطب است شه معین میشاد شدام یک از اطالعات شق د
او شااه و شدام یک برای او شو است(».مااجر و شبوی )11-١6 :6939،آخرین صغییرات در شظریه اشسزام
هلیدی و حسن ،در سال  6331صورت گرفت .آشاا اشسزام را به دو دسته صقسیم شردشقد -6 :اشسقزام
دستوری شه شامل ارجاع ،جاشنیای و حذف می شود -9 .اشسزام واژگاشی شه صورت های گوشقاگوشی
ون صکرار ،هممعاایی ،صضاد ،رابطه ج ء-شل و ...دارد .آشاا در این شظریه براین عقیدهاشد شه پیدا شردن
عااصر اشسزامی به معاای اشسزام متن شیست؛ بلکه باید این عااصر را در گره 1و زشزیقره 1ققرار داد صقا
هماهاگی اشسزامی شکل بگیرد .آشچه شه یک عاصر را با دیگر عااصر اشسزامی مربوط مقیشاقد ،گقره
شامیده میشود و به سه شوع هممرجع بودن ،1همطبقه بودن ،3و هقمگسقتر بقودن 3صقسقیم مقیشقود .در
هممرجع بودن ،گرهها با عااصر ارجاعی و در حالت همطبقه بودن ،گرهها بقا جاشنقیای و حقذف و در
حالت همگستر بودن ،گرهها با عااصر واژگاشی شااخته میشوشد(.هلیدی وحسن) 19-١1 :6333،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . marked
2 . unmarked
3. New
4 . Given
5 . Tie
6 . Chain
7 . Co-reference
8 . Co-classification
9 . Co-extention
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جدول شماره 9
نوع انسجام

توضیحات

متن

حذف/ضمیر ،

ضمیر او حذف شده است.

ش/ارجاع،

درون متای و ارجاع ما قبل

ضمیرجاشنیای /اشساشی

عبارت اشساشی خوش اخالق

خوش اخالق

جایگ ین حسن شده است.

من حسن را دیدم بسیار دوست
داشتای بود ،اخالقش زیبا بود،
اشساشی خوش اخالق بود.

 -0معرفی سوره های الضحی و الشرح

 6-١محتوای سوره الضحی :سوره الضحی از سورههای مکی قرآن شریم است شه در اواخر حیقات
پر برشت پیامبر گرامی اسالم صلوات اهلل علیه وآله بر اینان شقازل شقد .آیقات آغقازین ایقن سقوره را
میصوان به شمک ش ن ش ول آن به خوبی در شرد« .این سوره شه از سقورههقای مکقی اسقت و طبق
بعضی از روایات وقتی شازل شد شه پیامبر (ص) بر اثر صاخیر واشقطاع موقت وحی شاراحت بود و زبقان
دشماان شی باز شده بود ،سوره شازل شد و همچون باران رحمتی بقر قلقب پقا پیقامبر(ص) شنسقت
وصاب وصوان صازه ای به او بخنید و زبان بدگویان را قطع شرد .این سوره با دو سوگاد آغقاز مقیشقود،
سپس به پیامبر (ص) بنارت میدهد شه خدا هرگ صو را رها شساخته است .بعد به او شوید میدهد شقه
خداوشد آن قدر به او عطا میشاد شه خناود شود(».مکارم شیرازی )39 /91 :6919،در اشتاای سوره شی
خداوشد باریتعالی به شعمتاایی شه به پیامبر ارزاشی داشته است اشاره میشاد و از او میخواهد به عاقوان
شکراشه این شعمتاا او شی به دستوراصی شه به وی داده میشود عمل شماید و شعمتاای الای را بازگو شماید.
 9-١محتوای سوره النرح :سوره النرح هماشطور شه از شام آن پیداست و در اول سوره شیق بقه آن
اشاره شده است مربوط به شرح صدر پیامبر معظم اسالم است .این سوره پس از سوره الضقحی شقازل
شده و به شوعی شامل شااده آن است؛ زیرا باز هم به شعمتاای الای شازل شده بر پیامبر اشاره دارد و در
پایان شی به دستوراصی شه پیامبر داده شده است اشاره میشود« .معروف این است شه این سقوره بعقد از

به همپیوستگی متنی در دو سوره «الضحی» و «الشرح» تحلیلی مبتنی بر نظریه زبانشناختی نقشگرای هلیدی 011 

سوره والضحی شازل شده است و محتوای آن شی همین مطلب را صایید میشاد را شه در این سوره باز
قسمتی از مواهب الای بر پیغمبر اشرم (ص) شمرده شده است .در واققع سقه شقوع موهبقت بق رگ در
سوره والضحی آمده بود وسه موهبت ب رگ در سوره المشنرح آمده است؛ مواهب گذشته بعضی مادی
و بعضی معاوی بود ،اما مواهب سه گاشه این سوره همه جابه معاوی دارد و عمده ایقن سقوره بقر سقه
محور دور میزشد :یکی بیان همین شعمتاای سه گاشه و دیگر بنارت به پیامبر از شظقر بقر طقرف شقدن
منکالت دعوت او در آیاده و دیگقر صوجقه بقه خداوشقد یگاشقه و صحقریص و صرغیقب بقه عبقادت و
شیایش(».مکارم شیرازی)663 /91 :6919،

 -1تحلیل داده های دو سوره الضحی والشرح
هر شدام از دو سوره الضحی و النرح ،در جدولاایی شه به مااسبت هر یک از فقراشقشهقا صرسقیم
شده است بررسی میشود و در شاایت شتیزه این بررسیها صحلیل خواهقد شقد و شتیزقه گیقری شلقی
گرفته خواهد شد:
 - 0-1بررسی فرانقش اندیشگانی در دو سوره الضحی و الشرح
برای بررسی این فراشقش در سوره الضحی ابتدا جقدولی از فرایاقد ،منقارشین و عااصقر پیرامقوشی
صنکیل میدهیم:
جدول شماره 11
آیه

فرایاد و شوع آن

منارشین فرایاد

وَ الضُّحی

محذوف :اقسم /فرایاد شالمی

اهلل/قسم خورشده /الضُّحی قسم

محذوف :قسم /فرایاد

اهلل/قسم خورشده

شالمی ،سزی /فرایاد

اللیلِ/قسم

وجودی

اللیل /موجود

ما وَدَّعَکَ

وَدَّعَکَ /فرایاد ذهای

ربک/حسگر

رَبُّکَ وَ ما قَلی

قلی /فرایاد ذهای

هومستتر/حسگر

وَ اللَّیْلِ إِذا
سَزی

عااصر پیراموشی و
شوع آن
واو قسم
واو قسم
اذا/عاصر موقعیتی
پدیده
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وَ لَلْآخِرَۀُ خَیْرٌ

لالخره خیر/فرایاد رابطه ای

لَکَ مِنَ الْ ُولی

محذوف :رابطه اساادی

وَ لَسَوْفَ
یُعْطِیکَ رَبُّکَ
فَتَرْضی

خیر/ویژگی لک/حامل

یعطیک/فرایاد مادی

ربک/شانگر/َ -هدف

فترضی/فرایاد ذهای

اشت/حسگر

من االولی/مقایسه ای

و لسوف/زمان

ربک محذوف/حسگرَ ،
أَلَمْ یَزِدْ َ

یزد /فرایاد ذهای

پدیده

أ لم عاصر موقعیتی

یَتِیماً فَآوی

فاوی/فرایاد مادی

هو(ربک) محذوف/شانگر،

یتیما/حالت

وَ وَجَدَ َ

وجد  /فرایاد ذهای

ضَاالًّ فَاَدی

فادی/فرایاد ذهای

وَ وَجَدَ َ

وجد /فرایاد ذهای

َ/پدیده هو(ربک)

عائِالً فَ َغْای

ف غای/فرایاد مادی

محذوف/شانگرَ ،

اشت/هدف
ربک محذوف/حسگر
َ/پدیده

ضاال/حالت

هو(ربک)محذوف/حسگرَ ،
محذوف/پدیده
ربک محذوف/حسگر
عائال/حالت

محذوف/هدف
فَ َمَّا الْیَتِیمَ فَال
صَقْاَرْ
وَأَمَّا السَّائِلَ فَال
صَاْاَرْ
وَ أَمَّا بِاِعْمَۀِ
رَبِّکَ فَحَدِّثْ

ال صقار/فرایاد مادی

اشت/شانگر  ،الیتیم/هدف

ال صاار/فرایاد مادی

اشت/شانگر  ،السائل/هدف

فحدث/فرایاد شالمی

اشت/گویاده ،باعمۀ/گوته

شعمه ربک/اف وده
موضوعی
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جدول شماره 11
آیه
أَلَمْ شَنْرَحْ لَکَ
صَدْرَ َ
وَ وَضَعْاا عَاْکَ
وِزْرَ َ

فرایاد و شوع آن

شنرح :مادى

وضعاا :مادى

منارشین فرایاد
شانگر :شحن /

هدف:صدر
شانگر:شا /هدف:وزر
شانگر:هو /

أالَّذِی أَشْقَضَ ظَاْرَ َ

أشقض :مادى

وَ رَفَعْاا لَکَ ذِشْرَ َ

رفعاا :مادى

شانگر:شا /هدف:ذشر

محذوف :رابطه اى

حامل:مع العسر

اساادى

/ویژگی :یسرا

محذوف :رابطه اى

حامل:مع العسر

اساادى

/ویژگی:یسرا

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً

فَإِذا فَرَغْتَ فَاشْصَبْ

فرغت:مادى/فاشصب:مادى

وَ إِلی رَبِّکَ فَارْغَبْ

فارغب :ذهای

هدف:ظار

شانگر:أشت
شانگر:أشت
حسگر :أشت

عااصر پیراموشی و
شوع آن
/لک سبب

-

-

-

الی ربک/مکان
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درصد فرایندها در سوره ها
4% 4%
مادی
ذهنی
رابطه ای

41%

بسامد فرایندها در سوره ها
2711 8 3 3 1 1

11%
11%

29%

کالمی

50
0

ذهنی

مادی

کل فرایندها

رفتاری

وجودی

رابطه ای

با مطالعه جدول شماره  61شکات زیر را می صوان مورد صوجه قرار داد :در سوره الضحی از هقر دو
فرایاد اصلی و فرعی استواده شده است .در فرایاد اصلی از هر سه بخش مادی ،ذهای و رابطهای و در
فرایاد فرعی از دو بخش وجودی و شالمی استواده شده اسقت .در ایقن سقوره 1بقار از فرایاقد ذهاقی
استواده شده است .همچاین در  1مورد از فرایاد مادی و  9بار هم فرایاد شالمی و فرایادهای رابطقهای
و وجودی هم هر شدام یک بار به شار رفته است .مناهده میشود شه فرایاد ذهای ،بینترین بسقامد در
این سوره است شه با صوجه به شان ش ول ایقن سقوره بقه خقوبی مقیصقوان از شقرایط فرایاقد ذهاقی و
احساسات موجود در ابتدای این سوره آگاه شد .در صوسیر شموشه آیت اهلل مکارم شقیرازی مقیخقواشیم:
«ابن عباس میگوید :پاش ده روز گذشت و وحی بر پیامبر (ص) شازل شند ،منقرشان گوتاقد :پروردگقار
محمد ،او را رها شرده و دشمن داشته ،اگر راست میگوید ماموریت او از سوی خدا است ،باید وحقی
به طور مرصب بر او شازل میشد ،در ایازا سوره فوق شازل گنقت(.و بقه سقخاان آشاقا پاسقخ گوقت)»
(مکارم شیرازی )31/91 :6919،باابراین آیات آغازین سوره میخواهقد از شقرایط فنقاری شقه از شظقر
روحی ،منرشان بر پیامبر وارد می شردشد شاهش دهد و پیامبر را صسکین دهد شه او را فراموش شکرده و
بر او خنم شگرفته است شه با فرایادهای ذهای مطرح شده با صوجه به شظریه هلیقدی شقامال همخقواشی
دارد .همچاین در سوره الضحی از  1مورد فرایاد مادی استواده شده است شه مربوط به الطافی است شه
خداوشد بر پیامبر شازل فرموده و او را در شرایط یتیمیو فقر هدایت شرده و از شعمقت پاقاه دادن و بقی
شیاز شردن وهدایت شردن اینان و همچاین دستوراصی است شه به پیامبر داده شده جات گرامی داشقتن
یتیمان و افراد محروم جامعه است .فرایاد شالمی هم  9بار وجود دارد شه مربوط به سوگادهای مطقرح

به همپیوستگی متنی در دو سوره «الضحی» و «الشرح» تحلیلی مبتنی بر نظریه زبانشناختی نقشگرای هلیدی 083 

شده در ابتدای سوره و دستور به بازگو شردن شعمتاای الای در پایان سوره است .فرایاد رابطقهای هقم
متعل به خبر دادن باتر بودن آخرت شسبت دشیا برای پیامبر است و فرایاد وجودی هم برای آرام بودن
و آرامش شب مطرح شده است.
بر اساس جدول شماره  ،66شکات زیر را درباره ساختار معاقایى سقوره النقرح مقیصقوان در شظقر
گرفت :در سوره النرح هر سه فرایاد اصلى مادى ،رابطهاى و ذهاى به شار رفتقه اسقت .صعقداد فرایاقد
مادى  1عدد و فرایاد رابطه اى 9عدد وفرایاد ذهاى شی صااا یک عدد است .باابراین فرایاقدهاى مقادى
در این سوره ،بینترین صعداد را به خود اختصاص داده است .در آغاز سوره النرح ،خداوشد سقبحان از
مواهب و شعمتااى الاى ون شرح صدر ،سبک شردن بار ساگین بر دوش پیامبر گرامی اسالم صلوات
اهلل علیه وآله و مسئولیت دشوار شبوت و بلادآوازه شردن شام ،سخن به میان آورده است .باابراین استواده
شردن از فرایادهاى مادى-شانى شنان میدهد شه خداوشد از شظر مادی و عملی و شه فققط گوتقاری بقه
باده خود لطو شرده است و از طرف دیگر ،این فرایادهاى مادى ،باعث میشوشد شه شعمتاا بینقتر بقه
نم بخورد .در اواسط سوره پس از یادآورى شعمتااى گذشته ،به پیامبر صلوات اهلل علیه و آله در این
زمیاه شه منکالت و سختی ها آسان خواهد شد امید میدهد و اینقان را بقه شقکر شعمتاقاى گذشقته،
دعوت میشاد؛ در شاایت و در آستاشه پایان سوره از دو فرایاد رغبت شردن به سقمت خقدا و صقالش و
شوشش شه هر دو فرایاد مادی  -شانى هستاد از پیامبر میخواهد وظایو محوله خود را اشزقام دهقد.
در شاایت فرایاد ذهاى «فارغب» در پایان سوره ،مطرح می شود شه رغبت به سمت پرودگقار را مطقرح
میشاد .باابراین مناهده می شود شه در سوره عالوه بر رابطه مستقیم فرایادها با حوادث و شرایط زمان
پیامبر و الطاف خداوشد بر پیامبر و مطرح شردن آن به اینان و دعقوت بقه شقکیبایی در مسقیر ،از شظقر
فراشقش اشدینگاشی از پیوستگی و اشسزام برخوردار است.
 - 2-1بررسی فرانقش بینامتنی سوره ها
برای بررسی این فراشقش در سوره الضحی ابتدا جدولی از آیه ،فاعل و عااصر خود ایسقتا صنقکیل
میدهیم .عااصر خود ایستا خود به سه قسمت زمان ،قطبیت و وجایت صقسیم میشود:
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جدول شماره 12
آیه

فاعل

عااصر خود ایستا/زمان ،قطبیت ،وجایت

وَ الضُّحی
وَ اللَّیْلِ إِذا سَزی

اقسم محذوف /اشا مستر
اقسم محذوف /اشا مستر
ودعک /فاعل :ربک
قلی :فاعل  :هو مستتر
فاعل :هی مستتر در صکون
یعطیک /فاعل :ربک
فترضی /فاعل :اشت مستتر
یزد /فاعل هو مستتر
فاوی  /فاعل  :هو مستتر
وجد /فاعل :هو مستتر
فادی /فاعل :هو مستتر
وجد /فاعل :هو مستتر
فاغای فاعل :هو مستتر
ال صقار /فاعل :اشت مستتر
الصاار /فاعل :اشت مستتر

مضارع ،مثبت ،وجه اخباری ،وجایت معرفتی
مضارع ،مثبت ،وجه اخباری ،وجایت معرفتی
ماضی ،ماوی ،وجه اخباری ،وجایت :معرفتی
ماضی ،ماوی ،وجه اخباری ،وجایت :معرفتی
آیاده ،مثبت ،وجه اخباری ،وجایت  :معرفتی
آیاده ،مثبت ،وجه اخباری ،وجایت :معرفتی
آیاده ،مثبت ،وجه اخباری ،وجایت :معرفتی
ماضی ،ماوی ،وجه الت امی ،وجایت :معرفتی
ماضی ،ماوی ،وجه اخباری ،وجایت :معرفتی
ماضی ،مثبت ،وجه اخباری ،وجایت :معرفتی
ماضی ،مثبت ،وجه اخباری ،وجایت :معرفتی
ماضی ،مثبت ،وجه اخباری ،وجایت :معرفتی
ماضی ،مثبت ،وجه اخباری ،وجایت :معرفتی
مضارع ،مثیت ،وجه امری ،وجایت :صکلیوی
مضارع ،مثبت ،وجه امری ،وجایت :شکلیوی

فحدث /فاعل :اشت مستتر

مضارع ،مثبت ،وجه امری ،وجایت :صکلیوی

ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلی
وَ لَلْآخِرَۀُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْ ُولی
وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ
فَتَرْضی
أَلَمْ یَزِدْ َ یَتِیماً فَآوی
وَ وَجَدَ َ ضَاالًّ فَاَدی
وَ وَجَدَ َ عائِالً فَ َغْای
فَ َمَّا الْیَتِیمَ فَال صَقْاَ ْر
وَأَمَّا السَّائِلَ فَال صَاْاَرْ
وَ أَمَّا بِاِعْمَۀِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ

جدول شماره 13
آیه
أَلَمْ شَنْرَحْ لَکَ صَدْرَ َ
وَ وَضَعْاا عَاْکَ وِزْرَ َ
أالَّذِی أَشْقَضَ ظَاْرَ َ
وَ رَفَعْاا لَکَ ذِشْرَ َ
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً
فَإِذا فَرَغْتَ فَاشْصَبْ
وَ إِلی رَبِّکَ فَارْغَبْ

فاعل
فاعل :شحن /الم شنرح
فاعل:شا /وضعاا
فاعل :هو/اشقض
فاعل:شا  /رفعاا
فاعل :هو /مستتر در یکون
فاعل :هو/مستتر در یکون
فاعل:ت /فرغت
فاعل :اشت مستتر/فاشصب
فاعل :اشت مستتر/فارغب

عااصر خود ایستا/زمان،قطبیت ،وجایت
ماضی،ماوی ،وجه الت امی ،وجایت معرفتی
ماضی،مثبت ،وجه اخبارى ،وجایت :معرفتی
ماضی،مثبت ،وجه اخبارى ،وجایت :معرفتی
ماضی،مثبت ،وجه اخبارى ،وجایت :معرفتی
مضارع،مثبت ،وجه اخبارى ،وجایت :معرفتی
مضارع،مثبت ،وجه اخبارى ،وجایت :معرفتی
مضارع ،مثبت ،وجه الت امی ،وجایت :معرفتی مثبت،
وجه امری ،وجایت :صکلیوی
مضارع مثبت ،وجه امری ،وجایت :صکلیوی
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درصد عناصر خود ایستا در 7%

سوره ها

12%

آینده
اخباری

100

16%

ماضی
مضارع

بسامد عناصر خودایستا در
سوره ها

27%
0

4%
23%
7%
4%

معرفتی
ماضی
تکلیفی
التزامی

کل عناصر خود ایستا
اخباری
مضارع
امری

با مطالعه جدول  69به این شتایج میرسیم شه :فاعل در فرازهای اولیه سوره الضحی ،همان خداوشد
سبحان است شه مخاطب خود ،پیامبر اسالم را به صورت متکلم وحده خطاب قرار میدهد .اسقتواده از
متکلم وحده به شوعی ش دیک شدن بین متکلم و مخاطب را شنان میدهد و هماشاقد مقتکلم مقع الغیقر
شیست شه از موضع قدرت است؛ «ضمیر جمع مااسب با بالغت و صکلّم بقه مقتضقای حقال اسقت ،صقا
مخاطب ،باصوجّه به عظمت متکلّم ،مطلب را ق اانشه باید و شاید و بهطور جدّی ق دریافقت شمایقد و
اهمیّت آن را در شاد؛ مثل( :إِشَّا شَحْنُ شَ َّلْاَا الذِّشْرَ وَإِشَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(حزر ،)3/شه به این صعبیر منقحون
از اعزاز و متضمّن پاج ضمیر جمع ،محووظ بودن درون قرآن مزید را به حوظ الاقی ،بقهطقور بسقیار
اشید و بلیغ بیان فرموده است(».صافی گلپایگاشی)91-96 :6933،؛ قرآن شریم در مورد سقوره ققدر شیق
میفرماید :إِشَّا أَشْ َلْاَاهُ فِی لَیْلَۀِ الْقَدْرِ(ما این قرآن عظیم الن ن را در شب قدر شازل شردیم().قدر )6/شقه از
متکلم مع الغیر استواده شرده و به شوعی میخواهد ما لت و عظمت را شنان بدهد؛ امقا دربقاره ش دیقک
بودن خود به بادگاشش در سوره بقره میفرماید :وَإِذَا سَ َلَکَ عِبَادِی عَاِّی فَإِشِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْقوَۀَ القدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَزِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِاُوا بِی لَعَلَّاُمْ یَرْشُدُونَ (و ون بادگاشم (از دوری و ش دیکقی مقن) از صقو
پرساد( ،بداشاد شه) من به آشاا ش دیکم ،هرگاه شسی مرا خواشد دعای او را اجابت شام .پس باید دعقوت
مرا (و پیغمبران مرا) بپذیرشد و به من بگروشد ،باشد شه (به سعادت) راه یاباد( ).بقره )631/در این آیقه
سوره بقره 1بار از متکلم وحده استواده شرده است و به شوعی میخواهد ش دیک بودن خال شسقبت بقه
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باده برای برآورده شردن شیازهای او را بیان دارد .باابراین در سوره الضحی شی میخواهد بیان شاقد شقه
خداوشد به صو خنم شگرفته و صو را رها شکرده است شه مقتضای این شوع لحن ش دیکتر شدن به مخاطب
از طری متکلم وحده است .در اشتاای سوره فعل به پیامبر شسبت داده میشقود ودسقتوراصی بقه اینقان
داده میشود .در زمیاه زماشبدی این سوره شی میصوان گوت شه سوره الضحی از هر سقه زمقان ماضقی،
مضارع و آیاده استواده شده است و وجایت آیات شی در ابتدا معرفتی بوده و از وجه اخباری است اما
در سه مورد اشتاایی سوره به صورت صکلیوی است و وجه امری میباشد.
با صوجه به جدول شماره  ،69به شکات زیر میصوان دست یافت :در سوره النرح فاعل بقه صقورت
های سه گاشه متکلم مع الغیر ،مورد غائب و مورد مخاطب آمده است.آغاز این سوره با فاعلیت پرودگار
و با ضمایر متکلم مع الغیر ،هم به صورت مستتر و هم به صقورت بقارز ،دیقده مقیشقود و بقه شقوعی
حضوری قوی را به مخاطب شنان میدهد .فاعل ،مورد غائب در فراز با اهمیت شمتر و در پایان سوره،
به صورت مورد مخاطب به شار رفته است .با بررسی زمان شمایى در مییابیم شه در آغاز سوره حضقور
پربسامد افعال ماضی دیده می شود؛ فعل ماضی بیاشگر قطعی بودن یک واقعه اسقت زیقرا واقعقه اصوقاق
افتاده است .در جمالت اواسط صا اواخر سوره شی از زمان مضارع استواده شده اسقت .از سقوی دیگقر
بکارگیری فعل امر در اشتااى سوره ،شنان میدهد« :روى آوردن به سوى خداوشد شقطه آغاز ثقابتى ،بقه
لحاظ زماشى شدارد و این گرایش براى هر فردى میصواشد متواوت باشد .به دیگر سخن ،هر خواشاقدهاى
در هر مقطع از زمان آن را بخواشد یا بناود مورد خطاب گویاده قرار میگیرد(».احمد زاده)91 :6931 ،
با بررسی قطبیت شی میصوان گوت همه فراز آیه ها به ج ء آیقه اول ،داراى قطبیقت مثبقت هسقتاد .بقا
بررسی وجههای به شار گرفته شده در سوره النرح در مییقابیم شقه خقدای سقبحان بقا یقک اسقتواام
صقریری در یک شاش صعاملى گوتارى ،مخاطب خود را به اعتراف شعمتاا میشناشد ،و در ادامه خداوشقد
با وجه اخبارى و وجایت معرفتى ،قطعیت شالم خود را بیان میشاد.
 9-1بررسی فراشقش متای در سورههای الضحی و النرح(ساخت مبتدا خبری و اطالعی سوره)
برای بررسی این فراشقش در سورههای الضحی والنرح به جدول زیر شامل آیه ،آغازگر و خبر اشاره میشود:
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جدول شماره 14
آیه

مبتدا(آغازگر)

خبر

وَ الضُّحی
وَ اللَّیْلِ إِذا سَزی

والضحی  /مرشب /بی شنان/اطالعی شو
واللیل /مرشب /بی شنان/اطالعی شو
ماودعک  /مرشب /بی شنان/اطالعی شو
و ما قلی /مرشب /بی شنان/اطالعی شو
ولالخره /مرشب /شنان دار/اطالعی شو
ولسوف یعطیک /مرشب /بی شنان/اطالعی شو
فترضی /مرشب /بی شنان/اطالعی شو
الم یزد  /مرشب /بی شنان/اطالعی شااه
فآوی /مرشب /بی شنان/اطالعی شااه
و وجد  /مرشب /بی شنان/اطالعی شااه
فادی /مرشب /بی شنان/اطالعی شااه
و وجد  /مرشب /بی شنان/اطالعی شااه
ف غای /مرشب /بی شنان/اطالعی شااه
فاما الیتیم /مرشب /شنان دار/اطالعی شو
و اما السائل /مرشب /شنان دار/اطالعی شو
و اما باعمه ربک /مرشب /شنان دار/اطالعی شو

اذا سزی/اطالعی شااه
ربک/اطالعی شو
محذوف( ربک) /اطالعی شو
خیرلک مناالولی/اطالعی شو
ربک/اطالعی شو
یتیما/اطالعی شااه
ضاال/اطالعی شااه
محذوف ( ) /اطالعی شااه
عائال/اطالعی شااه
محذوف ( ) /اطالعی شااه
فال صقار/اطالعی شو
فال صاار/اطالعی شو
فحدث/اطالعی شو

ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلی
وَ لَلْآخِرَۀُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْ ُولی
وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی
أَلَمْ یَزِدْ َ یَتِیماً فَآوی
وَ وَجَدَ َ ضَاالًّ فَاَدی
وَ وَجَدَ َ عائِالً فَ َغْای
فَ َمَّا الْیَتِیمَ فَال صَقْاَ ْر
وَأَمَّا السَّائِلَ فَال صَاْاَرْ
وَ أَمَّا بِاِعْمَۀِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ

جدول شماره 61
آیه

مبتدا(آغازگر)

خبر

أَلَمْ شَنْرَحْ لَکَ صَدْرَ َ

ألم شنرح /مرشب ،بی شنان /اطالعی شااه

لک صدر //اطالعی شو

وَ وَضَعْاا عَاْکَ وِزْرَ َ

و وضعاا /مرشب ،بی شنان/ااطالعی شااه

عاک وزر /اطالعی شو

ألَّذِی أَشْقَضَ ظَاْرَ َ

الذی/ساده ،شناشدار /اطالعی شااه

أشقض ظار /اطالعی شو

وَ رَفَعْاا لَکَ ذِشْرَ َ

ورفعاا /مرشب ،بی شنان /اطالعی شااه

ذشر /اطالعی شو

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً

فان مع العسر /مرشب ،شناشدار /اطالعی شااه

یسرا /اطالعی شو

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً

إن مع العسر /مرشب،شناشدار /اطالعی شااه

یسرا /اطالعی شو

فَإِذا فَرَغْتَ فَاشْصَبْ

فإذا فرغت /مرشب ،بی شنان /اطالعی شااه

فاشصب/اطالعی شو

وَ إِلی رَبِّکَ فَارْغَبْ

و إلی ربک /مرشب ،شناشدار /اطالعی شو

فارغب /اطالعی شااه
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درصد عناصر متنی (مبتداخبری و اطالعی)
بسامد عناصر متنی (مبتدا خبری و اطالعی)
مرکب

100

ساده
نشان دار
بی نشان
اطالعی نو

25%
1%
8%

17%

22%
27%
اطالعی کهنه

0
مرکب

اطالعی نو

کل عناصر متنی

ساده

نشان دار

بی نشان

صوجه به جدول شماره 6١می صوان شتایج زیر را به دسقت آورد :آغقازگر در همقه فرازهقای سقوره
الضحی به صورت مرشب آمده است .صعداد آغازگرهای مرشب در این سوره  61عدد است و آغقازگر
ساده وجود شدارد؛ با صوجه به ایاکه آغازگر مرشب با برقرارى ارصباط بین آیقات بقه واسقطه حقروف و
عباراصی ماشاد «ف ،و ،أ ،ما» ،در یکپار گى متن شقش بسیار مامى دارد ،در مییقابیم شقه ایقن سقوره از
پیوستگی متای باالیی برخوردار است .آغازگرها در این سوره  69مورد بقی شنقان و  ١مقورد شنقاشدار
هستاد .یعای بی شنانها سه برابر شناشدارها میباشاد .آغازگرهای شناشدار با قرار دادن عاصرى غیقر از
فعل در ابتداى سوره ،ساخت رایج را برهم می زشد و اهداف خاص گویاده را از اقین سقاختى ،بیقان
میشاد .در آیه  ١و  3و  61و  66این اهداف به خوبی دیده میشوشد .در آیه  ١برای اعقالم باتقر بقودن
آخرت شسبت به دشیا برای پیامبر و در آیههای اشتاایی سوره شی برای دستوراصی شه به پیقامبر داده شقده
است میصوان این اهداف را احساس شمود .در هر اار آیه شی  ،با جمله اسقمیه آغقاز شقده شقه شقوعی
صاشید است و بر پیوستگی متن میاف اید .در سوره الضقحی ،همچاقین  61مقورد در آغقازگر و خبقر از
اطالعی شو و  69مورد شی از اطالعی شااه استواده شده است .اشثر قریب به اصواق اطالعی شااه مربقوط
به یادآوری الطاف و شعمتاای الای بر پیامبر (صلوات اهلل علیه و آله و سلم) است و ون ققبال پیقامبر
آشاا را احساس شرده بود و صااا جابه یادآوری دارد ،از ایارو اطالعی شااه اسقت 61 .اطالعقی شقو شیق
مربوط به ابتدای سوره و یادآوری به پیامبر است شه خداوشد او را رها شکرده و بر او خنم شگرفته است
و اشتاای سوره شه دستورات الزم جات اجرا به پیامبر داده میشود؛ باابراین از اطالعی شو استواده شده
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است .با صوجه به شظریه هلیدی در مییابیم شه استواده از اطالعی شااقه و شقو در ایقن آیقههقا از سقوره
صااسب با شرایط خاص موقعیت آن دارد و به خوبی اشسزام و پیوستگی سقوره منقاهده مقیشقود .بقا
مطالعه جدول شماره  61شی به این شتیزه میرسیم شه :در سوره النرح  1مورد آغازگر مرشقب و یقک
آغازگر ساده دیده میشود .از بین اشواع آغازگرهای مرشب ( اار شموشهاى شه قبال ذشر شد) ،با صوجه به
صوضیحات جدول مربوط به سوره الضحی ،این سوره شی از یکپار گی متن برخقوردار اسقت .مبتقداى
شناشدار شی  ١مرصبه در این سوره استواده شده است .مبتداى (آغازگر) «الذى» و «إنّ مع العسر» جملقه
اسمیه میباشاد؛ هماشطور شه میداشیم جمله اسمیه شنان از صاشیقد در جملقه دارد .در آیقه آخقر سقوره
النرح شی اگر ه جمله اسمیه شداریم؛ اما آغازگر شناشدار ،صخصیص و اهمیت را میرساشد .شما ایاکقه
صقدیم ی ی شه حقش صاخیر است شوعی حصر به شمار میرود« .صقدیم آشچه شه حقش صقاخیر اسقت،
بیاشگر اهمیت ی ى است شه مقدم شده است(».جرجاشى.)١1-١9 :633١ ،در ابتقداى سقوره ،خداوشقد
شعمتااى خود را براى پیامبر(ص) یادآورى میشاد؛ لذا این شعمتاا به عاقوان آغقازگر در ابتقداى سقوره
قرار گرفتهاشد .خداوشد در اواسط سوره شی با اطمیاان و قطعیت ،به این شکته اشاره میشاد شه قطعا هقر
سختى به دشبال خود آساشى را به ارمغان میآورد .از سوی دیگر افعقال «ألقم شنقرح ،وضقعاا و رفعاقا»
ماضى هستاد و ون در گذشته اصواق افتاده و خبر جدیدی شدارشد؛ لذا اطالع شااه محسوب میشقوشد؛
را شه یادآوری الطاف خداوشد براى پیامبر هستاد و یادآوری مطلبی اطالع دادن به مطلبی شااه اسقت.
شلمه «الذى» شی در حال صعریو ثقلی است شه بر دوش پیامبر اسقت و در واققع «وزر القذی اشققض
ظار » میباشد .باابراین اطالعی شااه است .اما عبارت شلمه یسر به دلیل شکره بودن شنان از اطالعات
جدید است شه میخواهد به مخاطب بدهد ،یعای آساشی یک اطالع شو اسقت« .مقع العسقر» بقر اسقاس
شظریه هالیدی آغازگر و در ایازا معرفه است ،پس اطالع شااه به شمار میرود .مقدم شدن «الی ربقک»
شی برای اهمیت آن است پس میخواهد اطالعی شو بدهد.
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 - 0-1بررسی انسجام دستوری در سورههای الضحی و الشرح
برای بررسی اشسزام دستوری در سوره های الضحی و النرح جدولی از آیه ،شقوع اشسقزام شقامل
جاشنیای ،حذف وارجاع و همچاین صوضیحات مربوطه صنکیل میدهیم:
جدول شماره 16
آیه

شوع اشسزام (ارجاع-حذف-
جاشنیای)

صوضیحات مربوطه

وَ الضُّحی

حذف (اقسم ب)

سوگاد میخورم حذف شده است

وَ اللَّیْلِ إِذا سَزی
ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلی
وَ لَلْآخِرَۀُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْ ُولی

وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی

أَلَمْ یَزِدْ َ یَتِیماً فَآوی

وَ وَجَدَ َ ضَاالًّ فَاَدی

وَ وَجَدَ َ عائِالً فَ َغْای
فَ َمَّا الْیَتِیمَ فَال صَقْاَ ْر
وَأَمَّا السَّائِلَ فَال صَاْاَرْ
وَ أَمَّا بِاِعْمَۀِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ

سوگاد میخورم حذف شده است
حذف (اقسم ب)
ارجاع/ضمیر در ما ودعک هر دو ضمیر ارجاع برون متای است شه به
ارجاع /ضمیر در ربک پیامبر صلوات اهلل علیه و آله ارجاع داده میشود
ضمیر در وماقلی محذوف شده است
حذف ضمیر /وماقلی
ارجاع/ضمیر در خیر لک ضمیر ارجاع برون متای است شه به
پیامبر صلوات اهلل علیه و آله برمیگردد
ارجاع/ضمیر در یعطیک هر دو ضمیر ارجاع برون متای است
ارجاع /ضمیر در ربک شه به پیامبر صلوات اهلل علیه و آله ارجاع
داده میشود ضمیر اشت محذوف شده است
حذف ضمیر /فترضی
ضمیر ارجاع برون متای است شه به پیامبر
ارجاع/ضمیر در یزد
صلوات اهلل علیه و آله ارجاع داده
حذف ضمیر /ف وی
میشود/ضمیر اشت محذوف شده است
ضمیر ارجاع برون متای است شه به
ارجاع/ضمیر در وجد
پیامبر صلوات اهلل علیه و آله ارجاع داده
حذف ضمیر /فادی
میشود /ضمیر اشت محذوف شده است
ضمیر ارجاع برون متای است شه به
ارجاع/ضمیر در وجد
پیامبر صلوات اهلل علیه و آله ارجاع داده
حذف ضمیر /ف غای
میشود /ضمیر اشت محذوف شده است
ضمیر اشت محذوف شده است
حذف ضمیر /فال صقار
ضمیر اشت محذوف شده است
حذف ضمیر /فال صاار
ضمیر ارجاع برون متای است شه به
ارجاع/ضمیر در ربک
پیامبر صلوات اهلل علیه و آله ارجاع داده
حذف ضمیر /فحدث
میشود /ضمیر اشت محذوف شده است

به همپیوستگی متنی در دو سوره «الضحی» و «الشرح» تحلیلی مبتنی بر نظریه زبانشناختی نقشگرای هلیدی 010 

جدول شماره 11
آیه

أَلَمْ شَنْرَحْ لَکَ صَدْرَ َ

وَ وَضَعْاا عَاْکَ وِزْرَ َ

ألَّذِی أَشْقَضَ ظَاْرَ َ

وَ رَفَعْاا لَکَ ذِشْرَ َ

شوع اشسزام (ارجاع-حذف-
جاشنیای)
ارجاع /ضمیر شحن مستتر در شنرح
ارجاع/ضمیر در لک
ارجاع /ضمیر در صدر
ارجاع/ضمیر شا در وضعاا
ارجاع /ضمیر در عاک
ارجاع /ضمیر در وزر

ارجاع/موصول الذی
ارجاع /ضمیر مستتر هو در اشقض
ارجاع /ضمیر در ظار

ارجاع/ضمیر شا در رفعاا
ارجاع /ضمیر در لک
ارجاع /ضمیر در ذشر

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً

صضاد(اشسزام واژگاشی است)
صکرار ،صضاد(اشسزام واژگاشی است)

فَإِذا فَرَغْتَ فَاشْصَبْ

ارجاع/ضمیر ت در فرغت
ارجاع /ضمیر مستتر اشت در فاشصب

وَ إِلی رَبِّکَ فَارْغَبْ

ارجاع/ضمیر در ربک
ارجاع /ضمیر مستتر اشت در فارغب

صوضیحات مربوطه
ضمیر شحن مستتر ارجاع برون متای است
شه به خداوشد برمیگردد /هر دو ضمیر
ارجاع برون متای است شه به پیامبر ارجاع
داده میشود
ضمیر شحن مستتر ارجاع برون متای است
شه به خداوشد برمیگردد /هر دو ضمیر
ارجاع برون متای است شه به پیامبر ارجاع
داده میشود
موصول الذی ارجاع درون متای و از شوع ما
قبل است و به ظار بازمیگرددضمیر
مستتر هو ارجاع درون متای از شوع ماقبل و
به ورز برمیگردد /ضمیر در ظار
ارجاع برون متای است و ضمیر ارجاع
برون متای است شه به پیامبر ه برمیگردد
ضمیر شا ارجاع برون متای است شه به
خداوشد برمیگردد /.هر دو ضمیر ارجاع
برون متای است شه به پیامبر ارجاع داده
میشود
این مورد مربوط به اشسزام واژگاشی است
این مورد مربوط به اشسزام واژگاشی است
ضمیر ت ارجاع برون متای است شه به
مخاطب یعای پیامبر ارجاع داده میشود.
ضمیر مستتر اشت ارجاع برون متای است شه
به مخاطب یعای پیامبر ارجاع داده میشود
ضمیر ارجاع برون متای است شه به پیامبر
صلوات اهلل علیه و آله ارجاع داده میشود/
ضمیر مستتر اشت ارجاع برون متای است شه
به مخاطب یعای پیامبر بازمیگردد
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 0%درصد عناصر انسجام متنی در 6%

سوره ها

حذف
ارجاع برون
متنی

28%
66%

بسامد عناصر انسجام متنی در
سوره ها
ارجاع برون متنی

50
0
کل عناصر انسجام

ارجاع درون متنی

حذف

جدول شماره  61می ان اشسزام از طری اشسزام دستوری را به ما شنان میدهد شه بقر اسقاس سقه
محور حذف ،جاشنیای و ارجاع است .در سوره الضحی موردی از جاشنقیای منقاهده شمقیشقود .امقا
ارجاع و حذف فراواشی شسبت به حزم سوره وجود دارد؛ با صوجه به ایاکقه ارجقاعهقا دو شقوع اسقت
ارجاع برونمتای و درون متای برای صنکیل گره و در شاایت زشزیقره متاقی در ارجقاع شیقاز بقه ارجقاع
درونمتای است شه میصواشد از شوع ارجاع به ماقبل یا ارجاع به مابعقد باشقد« .ضقمایرى شقه در سقوره
ارجاع برونمتاى دارشد ،از آن جایى شه مرجع آشاا در متن موجود شیست ،شمیصواشاقد بقه مقتن اشسقزام
ببخناد هر اد شه مرجع آشاا (در این جا خداوشد ،پیامبر) از سیاق قابل دریافت باشد ...شاگوتقه شماشقد
شه این شوع سبک از ارجاع در شالم الاى ،میصواشد به دلیل صوجه به اصل فعل باشد و این شه ذشر مرجع
در حاشیه قرار میگیرد و اگر با این دید شگاه شایم ،علت صریح شبودن مرجع ضمایر ،قابقل پقذیرشصقر
میشود(».ع ی خاشی و همکاران)36 :6931 ،
در سوره الضحی ،همه ارجاع ها برونمتای است شه ضمیرها به مخاطب بقاز مقیگقردد در ابتقدای
سوره پس از سوگادهای یاد شده ارصباط با مخاطب شه شخص پیامبر اسقت ارصبقاطی عقاطوی اسقت و
می خواهد به وی بورماید شه خداوشد صو را رها شکرده است؛ سپس دستوراصی در اشتاقای سقوره بقه وی
داده شده ،سپس در سوره بعد از آن شه النرح است ارجاعها به صورت برونمتای است شه الطاف الای
به اینان را گوش د و یادآوری میشاد؛ باابراین عالوه بر داشتن اشسزام در خود سوره الضقحی ارصبقاط
آن با سوره النرح را شی به خوبی میصوان فامید .همچاین در شل سوره  61مورد حذف وجود دارد شه
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در ابتدای سوره مربوط به قسمهای یاد شده در این سوره اسقت( :اقسقم ب) والضقحی و (اقسقم ب)
اللیل اذا سزی است .سپس به حذف ضمیرهای فعل شی به متن ،زیبایی و اشسزام خاصقی داده اسقت؛
به طوری شه ضمیر مخاطب هر یک از فعلاا را مثال فاوی ( ) یا فاغای ( ) و دیگر ضمیرهای سوره
حذف شرده است.
جدول شماره  ،61به ما شنان میدهد شه در سوره النرح ،اشسزام دستورى از شوع جاشنیاى به شقار
شرفته است و بینترین ارجاع های به شار رفته شی از شوع ارجاع برونمتای است .را شه ضمایر بینقتر
ارجاع خارجى دارشد ،و مخاطب آشاا پیامبر (ص) ،است .شلمه «الذى» وفاعقل مسقتتر در «أشققض» بقه
مرجع خود شه «وزر» است ،ارجاع داده میشوشد و از طری این ارجاع به ماقبل ،به جمله قبلقى پیوشقد
میخورد .درحقیقت با شکلگیرى گره هممرجع بین «الذى و هو» و ایزقاد زشزیقره یکسقاشى ،اشسقزام
متن را رقم میزشاد .در این سوره دو بار از حذف استواده شده است شه متعل محذوف فعل فرغقت و
فعل فاشصب میباشد .ذشر شکردن متعل محذوف «با صوجه به ایاکه در آیقه شقریوه موضقوع «فراغقت»
معین شنده است و «فاشصب» از ماده «شصب» (بر وزن شسب)به معای صعب و زحمت است آیقه بیقاشگر
یک اصل شلی و فراگیر است ،و هدف آن است شه پیامبر را به عاوان یک الگو و سرمن از اشتغال بقه
استراحت بعد از پایان یک امر مام باز دارد ،و صالش مسقتمر و پقی گیقر را در زشقدگی بقه او گوشق د
شاد(».مکارم شیرازی« )691/91 :6919،صکرار آیه إنّ مع العسر یسرا ،از طری ارصباط با آیات قبلى ،متن
را به متاى ماسزم صبدیل میشاد ...دو شلمه «العسر و یسر» دو عاصر زشزیره اشسزامى هستاد شقه داراى
گره همگستر(همآیاد) هستاد؛ را شه با ذشر اولى ،شاخودآگاه دومى هم به ذهن متبادر میشقود و یقک
عاصر زشزیره (العسر) ،پیشفرض عاصر دیگر است؛ به گوشهاى شه با ذشر آن ،عاصر دیگقر (یسقر) بقه
ذهن خطور میشاد و یک زشزیره هماشاقدى (شقباهت) را شقکل مقیدهاقد صقا اشسقزام مقتن را ،رققم
ب شاد(».ع ی خاشی و همکاران)39-36 :6931 ،
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 - 6پیوستگی دو سوره «الضحی و الشرح» با یکدیگر
ارصباط معاایى سوره النرح با سوره ضحى(سوره قبل) بسیار روشن و شواف است .به طقوری شقه
بسیاری از موسران به آن اشاره شردهاشد .را شه سوره الضحى با امتاان بر رسول مکقرم اسقالم (ص) و
بیان بخنى از مواهب ب رگ الاى به آن حضرت پایان گرفته است .سوره النرح شی با امتاان بر رسقول
گرامى و بیان قسمتى دیگر از مواهب الاى به اینان آغاز شده است .از جمله موسران میصوان به عالمه
طباطبایی اشاره شرد شه در صوسیر المی ان برخی روایات در زمیاه یک سوره بودن آنها را مطقرح شقرده
است« :در بعضى از روایات وارده از ائمه اهلبیت (علیامالسقالم ) شققل شقده شقه فرمقودهاشقد :سقوره
والضحى و سوره الم شنرح یک سورهاشقد» (طباطبقائی )193/91 : 691١،در صوسقیر شموشقه شیق دربقاره
سورههای الضحی و النرح آمده است« :در روایات اهل بیت علیامالسالم این دو به ما له یقک سقوره
شمرده شده است 6.و لذا در قرائت شماز برای ایاکه یک سوره شامقل خواشقده شقود هقر دو را بقا هقم
میخواشاد .در میان اهل سات شی بعضی طرفدار این شظریه هستاد .اان شقه فخقر رازی از طقاووس و
عمر بن عبد الع ی شقل شرده شه آشاقا شیق مقیگوتاقد ایقن دو سقوره ،سقوره واحقده اسقت( ».مکقارم
شیرازی)663 /91 :6919،
عالمه طباطبایی در صوسیر المی ان شی درباره ارصباط بین سورههای الضحی و النرح ابتدا با اشاره به
سورههای الویل و قریش درباره سوره قریش میشویسد« :مضمون آن شوعی ارصباط با سوره فیقل دارد ،و
لذا بعضی از اهل سات گوتهاشد سوره فیل و ایالف یک سورهاشد ،هم اان شه شظیر این سخن را درباره
دو سوره الضحی و الم شنرح گوتهاشد(».طباطبائی)191/91 : 691١،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 2فقهاي شيعه از روایاتی از ائمه معصومين (عليهم السالم) درباره جمع ميان سوره ها استفاده میکنند این روایات بيان میدارد
ائمه معصومين (عليهم السالم) در نماز خود ،ميان این سوره ها جمع کردهاند« :مفضل بن عمر از امام صادق(ع) نقل کرد :در یک
رکعت نماز بين دو سوره جمع مکن ،مگر سورههاي و الضحى و الم نشرح و سورههاي الم تر کيف و إلیالف قریش( ».طبرسی،
)207/0 :2922
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نتیجه
 - 6در سوره الضحی با صوجه فاصله شوصاهی از قطع وحی قبل از ش ول این سوره ،با مخاطب قرار
دادن پیامبر(ص) به اینان صسکین داده و اعالم میشود شه خداوشد بر وی خنم شگرفته از ایارو فرایاقد
ذهای از بینترین بسامد در این سوره برخوردار است شه با صوجه به شان ش ول ایقن سقوره بقه خقوبی
میصوان ارصباط بین شرایط فرایاد ذهای و احساسات موجود در ابتدای این سقوره آگقاه شقد .همچاقین
مقتضای این شوع احساسات ش دیکتر شدن به مخاطب از طری متکلم وحده است .در زمیاقه زماشبقدی
این سوره از هر سه زمان ماضی ،مضارع و آیاده اسقتواده شقده اسقت و وجایقت آیقات شیق در ابتقدا
معرفتی بوده و از وجه اخباری است .اما در سه مورد اشتاایی سوره به صقورت صکلیوقی اسقت و وجقه
امری میباشد .همچاین با صوجقه بقه صعقداد آغازگرهقای مرشقب در ایقن سقوره شقه  61عقدد اسقت،
یکپار گى متن را بسیار قوت بخنیده است 61.مورد حذف صورت گرفته شی بر اشسزام متن اف وده است.
 - 9در سوره النرح هر سه فرایاد اصلى مادى ،رابطهاى و ذهاى به شار رفته اسقت .صعقداد فرایاقد
مادى  1عدد و فرایاد رابطهاى  9عدد و فرایادذهاى شی صااا یک عدد است .باابراین فرایاقدهاى مقادى
در این سوره ،بینترین صعداد را به خود اختصاص داده است .در آغاز سوره النرح ،خداوشد سقبحان از
مواهب و شعمتااى الاى ون شرح صدر ،سبک شردن بار ساگین بر دوش پیامبر گرامی اسقالم(ص) و
مسئولیت دشوار شبوت و بلادآوازه شردن شام ،سخن به میان آورده است .باابراین استواده از فرایاقدهاى
مادى-شانى شنان میدهد شه خداوشد از شظر مادی و عملی و شه فقط گوتاری به باده خود لطو شقرده
است .فاعل به صورتهای سه گاشه متکلم معالغیر ،مورد غائب و مورد مخاطب آمده اسقت .آغقاز ایقن
سوره با فاعلیت پرودگار شه با ضمایر متکلم معالغیر ،هم به صورت مستتر و هم به صورت بارز ،دیقده
میشود و به شوعی حضوری قوی را به مخاطب شنان میدهد .بینترین ارجاعهای به شار رفتقه شیق از
شوع ارجاع برونمتای است را شه ضمایر بینتر ارجاع خارجى دارشد ،و مخاطب آشاا پیقامبر (صقلوات
اهلل علیه و آله) ،است.
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 -9ارجاعهای برونمتای موجود در سورههای الضحی و النرح واشاره به الطاف الاقی ویقادآوری
آن به پیامبر گرامی اسالم به خوبی یکپار ه بودن متن هر دو سوره با یکدیگر را ثابت میشاد؛ وحقدت
و یکپار گی موضوع در دو سوره الضحی و النرح و آیاصی شه در هر دو سوره به شعمتاای الای شقازل
شده بر پیامبر اشاره دارد ،باعث شده است بسیاری از موسران دو سقوره «الضقحی و النقرح» را یقک
سوره بداشاد.
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An Analysis of Textual Coherence in Surahs Ad-Dhuha
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Abstract
Using theories from modern linguistics that in recent years have paved the ground for
novel insights into analyzing literary texts, which have recently found much application in
pre end ng nd nterpret ng Qur’ n
, t e pre ent p per n zed t e degree f
textual coherence in surahs Ad-Dhuha and Ash-Sharh. Additionally, this analyticaldescriptive study employed the three ideational, interpersonal, and textual metafunctions in
Halliday's functionalist theory in order to find an answer to the question of the extent of
tenability of the view held by some exegetes regarding the sameness of these two surahs.
The findings show that the unity and integrity of the two surahs, which successively and
with a consoling tone refer to the material and spiritual blessings as well as the divine grace
bestowed on the Prophet, together with the integrated extra-textual references clearly
indicate the unity of the texts of both surahs and confirms the opinion of many exegetes
who have considered the two surahs of Ad-Dhuha and Ash-Sharh, as one surah.
Keywords: t e H
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