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چکیده
این پژوهش به بررسی تقابل «حذف و ارجاع ضمیر» به عنوان مولفههای انسجام متن در داستان
حضرت موسی میپردازد؛ با این رویکرد که متن تنها ساختاری لغوی و متشکل از توالی جملهها نیست ،بلکه
عبارت است از کنش متقابل میان گوینده و شنونده که از طریق متن و به وسیله ابزارهای نحوی و معنایی
تکوین مییابد و این ابزارهای نحوی جایگاه مهمی در تشکیل متن دارند؛ خواه از نظر ساختار سطحی
(تماسک) و خواه از نظر ساختار مفهومی (انسجام) .لذا پژوهش حاضر با رویکردی به زبانشناسی متن به
بررسی سورهی طه میپردازد تا اثر ارجاع ضمیر و وحدت موضوع را در کاهش نقش حذف و در نتیجه
انسجام متنی این سوره مشخص کند .از آنجا که زبان شناسی جمله ،با تمرکزش بر روی مفردات در جمله
نمیتواند پدیدهی حذف را به خوبی بررسی و تبیین نماید ،پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه
بر اسناد کتابخانهای بر کارکرد ضمیر و ارجاعات آن در متن متمرکز میشود تا میزان کارایی ضمیر در
انسجام متن و کاهش نقش حذف را با رویکردی زبانشناسانه به متن در سورهی طه مشخص نماید.
یافتههای تحقیق با تکیه بر آمار حاکی از آن است که وحدت موضوع در سوره و بهرهگیری زیاد از ارجاعات
به وسیلهی ضمیر با بسامدی باال در انسجام متن نقش مهمی دارند و باعث کاهش نقش پدیدهی حذف در
سورهی طه گردیده است .نقش حذف در انسجام این سوره  3درصد و نقش ضمیر  79درصد بوده است.

کلیدواژهها:زبانشناسی متن ،متنپژوهی ،انسجام ،کارکرد ضمیر ،سورهی طه .
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 .7مقدمه
پدیدهی حذف در قرآنازموضوعاتبسیارروشنیاستکهزبانشناسان،ازنحویانگرفتهتا

هاعمومیتدارد؛اماازنظرزمینههای


یزبان

اندوبینهمه
علمایبالغت،بهآنتوجهویژهای 
نموده

هایآنبیناینزبانهااختالفزیادیوجوددارد(سالیماندو)96:1111،1کهدرزبان


کاربردوروش
عربینمودوجلوهبیشتریدارد؛زیرازبانعربیبهخاطرمیلشدیدآنبهایجازکهدروضوحمعنا
هامتمایزگردیدهاست(حموده.)6:1666،زبانعربیزبانیاستکهدر


اردازسایرزبان
اثرینمیگذ

استومیبینیمکهحذفدر


یتنگاتنگیدارد،بسیاربهکاررفته

آنصورمجازیکهباایجازرابطه
یانواعبیان،چهشعروچهنثرقبلازاسالم،بهکثرتبهکارمیرفتهاست(عطیه.)96:1669،به


همه
همینخاطرقرآننیزهمینابزارهارابرایگفتگوبهکاربردهاماآنهاراازلحاظلغویومعناییو
بالغیارتقابخشیدهتاجاییکهباآنبهتحدیباعربپرداختهاست .

یحذفدرداستانحضرتموسیدرسورهیطهدر


اینپژوهشکوششیاستبرایفهمپدیده
پرتوزبان شناسیمتنگرابراساسمفهومغربیآنکهمفهومهالیدیوحسن()1699ازابزارهای
است؛زیرابهعقیدهیاینصاحبنظران،حذف

تحققانسجاممتنرابهعنواناساسکارخودبرگزیده

یکیازمهمترینابزارهایتکوینمتناست،خصوصاًکهدلیلآندرداخلمتنوجوددارد.بهعبارت

دیگر،اینپژوهشسعیداردتامفهوممتنرابهبوتهآزمایشدرآوردوآنرادرداستانموسی(ع)در
سورهیطهبهمنصهظهوربگذارد.لذابرایندوفرضاستواراست:اولاینکهوحدتموضوعسبب

کاهش استفاده از مکانیزم حذف در سورهی طه میگردد و دوم اینکه هر چه بهرهگیری از ارجاع
ضمیرهابیشتروبهترصورتگیرد،نقشحذفدرآنمتنکمرنگترمیشود .


 .2پیشینه
داستانهای قرآنی حجم زیادی از کتاب وحی را اشغال کردهاند ،زیرا داستان پردازی یکی از

هایتبلیغدعوتومحکمکردنآناستوداستانهایقرآنیرویدادهایآشنایشرادرقالبی


تکنیک
فنی با قدری تازگی بیان میکند «از آنجا که اگر قرآن برای عرب همهاش جدید میبود ،آنرا
کردندوبهآنایماننمیآوردند،لذاقرآنصرفادراسلوبدعوتو


فهمیدندوبهآنتوجهنمی

نمی
قانونگذاری جدید است»(قطب .)191 :1111 ،داستانهای قرآنی ویژگیهای بسیاری دارند که
است.ازجملهمیتوانبهتصویرفنیدر

هایزیادیدرسطحبالغتوزبانبهآنپرداخته 


پژوهش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Solimando
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قرآن(سید قطب)1111،؛ داستانهای قرآنی در گفتار و مفهومش(عبدالکریم الخطیب)1691 ،؛ فن
داستانی در قرآن(محمد احمد خلف اهلل)1666 ،؛ و تصویر ادبی در قرآن(صالح الدین عبدالتواب،
  )1661اشاره کرد .اما در حوزهی زبانشناسی و آن هم دربارهی پدیدهی حذف و بررسی آن در
هایقرآنیپژوهشچشمگیریصورتنگرفتهاست .


داستان
پژوهشهای زیادی پیرامون انسجام بر پایهی نظریهی مایکل هالیدی و حسن( )1699صورت

گرفته است که بیشتر به مولفههای ارجاع ضمیر و اشاره و موصول تکیه دارد .از جملهی این
پژوهشهامیتوانبهمواردزیراشارهکرد :

کاربستعواملانسجامدرسورهاعلیوترجمهیآن»

)درمقالهی«

نعمتیقزوینیودیگران(1169
به این نتیجه رسیدهاند که هر دو متن ،ضمن وجود تفاوت در نسبت عوامل دستوری و واژگانی،
انسجامبسیارباالییدارند .
مراد صحرایی و دیگران( )1161در پژوهشی با نام «بررسی روابط متنی قرآن (مطالعه موردی
سورهی احقاف)» به این حقیقت دست یافتهاند که آیات سورهی احقاف عالوه بر انسجام درون و

حوزهایدارد .
ای،انسجامبین 

بین 
آیه

طاهره ایشانی و معصومه نعمتی( )1161در مقالهای با عنوان «بررسی انسجام و پیوستگی در
هایانسجامبخشدرسورهیصف


بهتحلیلمولفه
سورهیصفبارویکردزبانشناسینقشگرا»

یعلیرضانظری


یصفدارایانسجامباالییاست.مقاله

اندکهسوره

پرداختهوبهایننتیجهرسیده
بررسینقشعاملتکراردرانسجامبخشیبهخطبههاینهجالبالغه

وخلیلپروینی()1161باعنوان«
براساسالگویانسجامهالیدیوحسن»،بهشکلجزئیبهتبییننقشوکارکردتکراربهعنوانیکی
هاینهجالبالغهپرداختهاست.اماآنچهدرجستارپیشروتازگی


ازعواملانسجامواژگانیدرخطبه
یحذفبهعنوانیکیازمولفههایانسجامبخشدرزبانشناسیمتن


ارد،بررسیوتحلیلپدیده
د
باشدوبراینفرضاستواراستکهکاربستارجاعاتضمیرووحدتموضوعمیتواندمنجربه


می
یحذفبهعنوانیکمولفهیپربسامددرانسجاممتنشود .


کاهشپدیده

 .9چارچوب نظری تحقیق
 .7-9مفهوم متن

توانبهنظریهیهالیدیوحسناشارهکردکهباعث


دربارهمفهوممتندرزبانشناسیمعاصرمی
کاربردوسیعآنمیانمحققان شدهاست؛زیرامفهوممتن درنظرآنهاعبارتاستاز یکساختار
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بخشکهبیشازآنکهباساختارترکیبیمتشکلازجملهها ارتباطداشتهباشد،


یکپارچهووحدت
دارایارتباطیمحکمبامعنایشاست»(عوض.)11:1669،اینبدانمعناستکهمتنعبارتاستاز
یک واحد یکپارچه که روابط کارکردی و نقشگرا بر آن حاکم است و از طریق ابزارهای انسجام،
زبانشناسی«برایاشارهبه
وحدتترکیبیوواژگانیبهمتنمیبخشدوبههمینسببکلمه«متن»در 

عبارتی،چهملفوظوچهمکتوب،بهکارمیرودکهطولآنهراندازهباشد،کلّمنسجمویکپارچهای

).ازاینجامشخصمیشودکهمتننزدهالیدیوحسنتوالی

رابسازد»(هالیدیوحسن1:1699،
جملهها نیست ،بلکه متن به وسیلهی جملهها تحقق مییابد و به همین خاطر بر بُعد کارکردی و

گرایمتنتأکیدمیکنندکه«زباندر خدمتهدفیکارکردیاست؛یعنیهدفی درچارچوب


نقش
بافتوسیاق»(هالیدیوحسن.)11:1699،بنابراینمتنعبارتاستازیککلّبههمپیوستهاز
اجزاءکهجداییمیانآنهابهعدموضوحوروشنیآنمنجر میشود،همانطورکهحذفعنصریاز
متن باعثکجفهمیمیگردد«.اینتصور بهمفاهیمارتباطنحوی وابزاریآن،انسجاممفهومی و
بافتترکیبیورابطهیآنباکمالساختارهامرتبطاست»(بحیری .)111:1669،

 .2-9انسجام و پیوستگی
1

شناسانمتنگرا،وجودسردرگمیدربیانمفهوم«تماسک» بسیارزیاداستتاجایی


دربینزبان
مشترکمیدانندوآنرابهتماسکنحویوتماسکمعناییتقسیم

کهبرخیآنرابامفهوم«انسجام»1
).برخیدیگرکلمهیاتساقوانسجاموربطنحوییاسبکرابهکار

کردهاند(بحیری111:1669،

).ایناصطالحدرتحقیقاتزبانشناسیمتنبرمدارساختارسطحی

بردهاند(تمامحسان16:1661،

متنمیچرخدکهبهشناساییشبکهروابطنحوی -واژگانیمتنتوجهدارد.همچنینبهدیگرروابط

یسطحیمتنمیپردازدکهباعثارزیابیابزارهایهمبستگیاجزاییکمتن،یعنیروابطی


درالیه
آورد،میشود .


بهوجودمی
کهساختارمتنرا
بهرغماینموضوع،وجودابزارهایهمبستگیوتماسکبهاینمعنینیستکهمتنقابلفهمو
معناداراست،یعنیمنسجماست؛زیرانقشاینابزارهافقطبهایجادارتباطمیاناجزایمتنمحدود
نمیشود،بلکهبایدبهتوضیحروابطمعناییبپردازدواینهمانچیزیاستکههالیدیوحسندر

گفتارشانبهآناشارهمیکنندکه«متنمفهومیمعناییداردکهبهروابطمعناییدرمتناشارهداردکه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cohesion
2. Coherence
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).بهبیاندقیقتر،متنفقطبهساختار

اشرامیبخشد»(هالیدیوحسن9:1699،


بهمتنهویتکلی
محدودنمیشود،بلکهعبارتاستازارتباطمعناییکهیک

سطحیدرالیههاینحویوواژگانیآن

سیستممعناداررابهوجودمیآورد.لذاهالیدیبهامکاناتموجودبرایارتباطیکچیزبهچیزقبلاز

آن اشاره میکند ،تا جایی که این ارتباط از طریق ارتباط معنایی محقق میشود .به دیگر سخن
ناییبرایآفرینشمتن،آنگاهکهمجموعهایازاینمواردمعناداردریکجمله

زنجیرهایازروابطمع

«
به جمله قبل از خود مرتبط میشود»(همان .)11 :به همین سبب ،سعید بحیری اشاره میکند که
همبستگیوتماسکفقطیکفرایندنحوینیست،بلکهجنبههایمفهومیوکاربردیرانیزشامل

«
).گزیدهیکالماینکه،تماسک،ویژگیجوهریمتناست،برخالفانسجامکه

میشود»(116:1669

هایارزیابیخوانندهازمتنمیباشد.تماسکموضوعیاستکهدردلمتنپنهان


ایازنمونه

نمونه
شده است ،اما انسجام موضوعی ذاتی است که به خواننده بر میگردد «و به همین خاطر تماسک
زتعبیرسطحیروابطبینجملههادرمتن؛یعنیابزاریاستبرایتشریحروابطمعنایی

عبارتاستا
وکاربردی»(بیکر .)111:1661،1
 .9-9پدیدهی حذف

کلمهحذفدرلغتبهسهمعنیآمدهاست:بریدن(ابندرید،)111:1619،انداختنوچیدن (ابن
منظور.)61/1:1666،بهدستآوردنمعناعبارتاستازگرفتنچیزیازچیزیبهواسطهچیدنیا
بریدنیاانداختنآن.تعریفاصطالحیکلمهیحذفبراساساصطالحعلمعروضوصرفونحو

برانداختنداللتدارد(جنابی.)11:1116،لذاپژوهشحاضربرمتن،یعنیانداختنوحذفبرخی
از صیغههای ترکیبی متن از نظر نحوی در بعضی از بافتهای زبانی به خاطر سالمت ترکیب آن،
متمرکزاست(ابومکارم.)111:1111،دراینجاستکهاهمیتسیاقوبافتکالمدرحالتذکرو
حذف مشخص میشود(جادالکریم .)16 :1119 ،بنابراین حذف ،ابزار مهمی در تحلیل توصیفی و
گرایزبانبهشمارمیرود؛زیراتعیینمحذوفودرتقدیرگرفتنآن،نقش


تحلیلکاربردیونقش
مهموبهسزاییدربیانویژگیهایترکیبیونحویمتنداردودرنهایتحذفیکیازشیوههای

تفسیرنحویبهحسابمیآیدکهنحویانآنرادرتوجیهاختالفبینمتونزبانوقواعدنحویآن

بهکارمیبرند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Baker
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یدهصحبتکردندهماننحویانبودندکهپدیدهیحذفرابهکاربردند

اولینکسانیکهازاینپد
واصلدرکالمراذکرآنبرشمردند.دراینخصوص،سیبویه(111ه)پیشقراولایندستهازنحویان
استکهپدیدهی حذفرا در «الکتاب»موردبررسیقرارداد و به نقشخواننده در فهممحذوف

تاکیدکرد(.)199/1:1611نحویانبهبیانمواضعحذفوکیفیتدرتقدیرگرفتنمحذوفوشروط
حذفپرداختندوازمهمترینشرطهاییکهبرایحذفوضعکردندعبارتبوداز«:وجوددلیلکهبر

محذوفداللتکند،درقرینهحالییاعقلییالفظیخالصهشودوازسیاقوبافتکالموحال
).ابنجنیدراینبارهمیگوید«:عربگاهجملهیاکلمه

گویندگانفهمیدهشود»(حموده111:1666،
یاحرفیاحرکتیراحذفمیکندودلیلیبرآنمحذوفوجودداردکهدرغیراینصورتنوعی

نحویانپدیدهیحذفرابهصورتی

عفیفیمیگوید«:

تکلفبهشمارمیرود»(بیتا.)191/1:أحمد

غیرروشمند و علمی مورد بررسی قرار دادهاند و به همین خاطر به تحلیلی که عمق این پدیده را
بررسیکند،دستنیافتهاند»( .)199:1669

دراینمیان،توجهیعلمایبالغتبیشتربرتوضیحاهدافواغراضحذفمتمرکزشدهاست،تا

ییافتهاست.لذاحذفدرنظرآنهایکیاز

یآنهابهاینپدیدهبرتوجهینحویانبرتر


جاییکهتوجه
زیرادرورایآنبسیاریازآراواهدافیراکهگویندهنمیخواهدبیان

ابوابایجازواختصاربود«،
).آنچهجلبتوجهمیکندایناستکهتاقبلازقرنچهارم

کند،پنهانمیگردد»(جنابی19:1116،

هجریبیندواصطالحایجازواختصارهیچتفاوتینبودهوعلمایبالغت،ایجازرابهایجازقصرو
ایجازحذفتقسیممیکردند.هدفتمرکزوتوجهعلمایبالغتبراغراضواهدافبهخاطربیان

ارزشفنیوزیباییشناختیپدیدهیحذفازیکسووبیاناهمیتآندراعجازقرآنازسویدیگر

سازیتعبیربهحسابمیآوردند«وچهبساحذفمانندگردنبندیو

بودکهآنراازشیوههای  
غنی

روشیبراینیکوسازیاست.پسهیچاسمیافعلینمیبینیکهحذفشدهمگراینکهحذفآنرادر

آنجا بهتر از ذکرش مییابی و مخفی ماندن آن را در دل بهتر و شایستهتر از به زبان آوردنش
میبینی»(جرجانی .)111 :1619 ،به بیان دیگر« ،نگاه علمای بالغت بیشتر بر زمینههای اسلوب و

زیباییکالمواثرآندردلشنوندهمعطوفبود»(جادالکریم.)91:1119،اینبدانمعناستکهاساس
حذفبهخاطرنیازفنیگویندهدربهکارگیریاینروشازکالماست«تاجاییکهخروجاز

مفهوم
سخنگفتن،فسادسخنبهحسابمیآید»(عبدالمطلب.)111:1669،عبدالقاهرجرجانینیز

ایننوع
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بهاینموضوعاشارهکردهومیگوید«:ترکسخنگفتنشیواترازذکرآناستوسکوتسودمندتر

یابندهنگامیکهسخننمیگویی»(.)199:1619علمایبالغتبعدازعبدالقاهر،هر


وتوراگویاترمی
چند بافتهای محذوف را در چارچوبهای ثابتی بررسی و مشخص کردند ،اما اهمیت آن را در
تماسکوانسجاممتندرکنکردند،بلکهکارکردحذفرابااصطالحاتینظیر«عدمتعلقغرضبه
ذکرآن»یا«الهوموطناالهتماموالعبرة»تفسیروبیانکردند(حسان .)191:1661،
 .4روش شناسی پدیدهی حذف
نقشپدیدهیحذفدرهمبستگیمتنچیست؟وآیاممکناستچیزمحذوفمیاناجزایمتن

ارتباطایجادکند؟نقشآندرهمبستگیوانسجاممتنچگونهاست؟حذفیکیازپرکاربردترین

آیدودرزبانبسیاراتفاقمیافتدوآنعبارتاستازعدم


ابزارهایتماسکنحویمتنبهحسابمی
ذکر چیزی در متن« .اما بدان معنا نیست که آنچه ذکر آن نیامده ،مشخص نیست ،بلکه عکس آن
آیهی....« 9
).بهعنوانمثال،درکالمخدادرسورهیطه 

صحیحاست»(هالیدیوحسن191:1699،
فَإنَّهُ یَعلَمُ السِّرَّ وَأخفَی» هیچ راهی نیست جز اینکه «یَعلَمُ السِّرَّ وَ یَعلَمُ اَخفَی» را در تقدیر
بگیریم(حسان.)19:1661،کلمه«محذوف» –اگراینتعبیرجایزباشد -همانیاستکهدرترکیب
جاییرارهامیکندتاجاییدیگرراپرکندوهمانندجایگزینی(استبدال)استکهمعادلآندرجمله

معلوم است ،زیرا ابزار جایگزینی خواننده را به بررسی عنصر جایگزین شده راهنمایی میکند؛ اما
شود،زیراحذفاثریبهجاینمیگذاردوبه


ایاستکهچیزیجایگزینآننمی

بهگونه
«حذف»
است؛بهاینمعنیکهکلمهی


نیزاطالقشده
جایگزینبادرجهیصفر»

همینسبببدان،اصطالح«
یشود،بلکهدرکآنبهخوانندهبستگیداردکهبربافتمتندر
محذوفباکلمهیدیگرجایگزیننم 

دریافت معنای کلمهی محذوف اعتماد میکند .این امر دال بر آن است که حذف نیز همچون
ایداخلمتناستودربیشتراوقاتکلمهیمحذوفدرمتنقبلموجودبودهاست.


جایگزینیرابطه
برعنصرمحذوفمقدمشده،رابطهایقبلیبامرجعیدرداخلمتن

بهعبارتدیگر،وجوددلیلیکه
توانبهآیهی1سورهطهاشارهکرد«:إلّاتَذکِرَةًلِمَنیَخشی»


هایدیگرآنمی

است.ازنمونه
ایجادکرده

امایکمرجعخارجیمحذوف
کهمحذوفآن«اَنزَلنا»استودرآنمرجعقبلیداخلیوجوددارد «.
درتماسکوهمبستگیوانسجاممتنندارد،زیرابرسیاقوبافتحالیتکیهمیکند»(هالیدی

نقشی 
ایفراهممیشودکهمشخصو


).اهمیتحذفمتنیبهخاطرترکیبلغویکلمه
وحسن199:1699،
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معلومنیستوهمهمعنایموجوددرآنرانمایاننمیسازد.دراینحالت،حذفبهسبببیانبرخی

حذفهنگامغفلتازذکرکلمهای

ازخواصساختاریوترکیبیآناتفاقمیافتد.بهدیگرسخن«،

مهموضروری،ازناحیهترکیبیبهوجودمیآید»(همان.)199 :لذاحذفازنظرهالیدیوحسنبه

شود:اسمی،فعلییاجملهای(همان.)199 :امادرزبانعربی،مخصوصاً قرآن،این


سهنوعتقسیممی
زیراحذفشاملگروهوسیعیاستکهبرآنچههالیدیوحسنبرمیشمرندمحدود

چنیننیست؛ 
،مانند:حذفحرکاتوحروفکهنمونهآنرادرآیهی

شود،بلکهانواعزیادیرادربرمیگیرد


نمی
حذفشدهاست؛

میتواندیدکهضمیر«ی»در«ربِّ»
سورهیطه...«وعجلتُإلیکَربِّلِتَرضَی» 
 19
یا حذف کلمهها ،مانند آیهی  11که میفرماید« :قالَ خُذهَاوَالتَخَف سَنُعِیدُها سِیرَتَها األولَی» که در
اصل «إلی سِیرَتِها األولَی» بوده و حرف جر در آن حذف شدهاست؛ و یا حذف جملهها و حذف
جملهیمقولقول .

به اعتبار اینکه همهی سوره یک متن واحد است که از متنهای فرعی ،که همان آیات هستند،
تشکیلشدهاست،پسبهبررسیپدیدهیحذفدرآیاتبراساسنوعآن:حذففعلی،اسمییا

ایمیپردازیم .


جمله
 .7-4بررسی پدیدهی حذف در سورهی طه

هاکهبهزندگیموسی(ع)اشارهایگذرادارد،بابسطوتفصیل


یطهبرخالفسایرسوره

سوره
بیشتریبهداستانزندگیاوپرداختهاست.ازدیگروجوهتمایزاینسورهآناستکهدارایوحدت

موضوعنیرومندیاست،بهگونهایکهبیشاز 11آیهازآنبهزندگیموسی(ع)پرداختهاست،لذا

دارایساختاریکارکردیویکپارچهاستکهارتباطآیاتآنبایکدیگرباعثروندصعودیداستان
است؛بهاینترتیبکهآیاتبعدیبهواسطهآیاتقبلیبهوجودمیآیندتاداستانکاملشود.


شده
«یعنی ساختار داستانی آن با استحکام آن از نظر وحدت موضوع و کیفیت انسجام آن مشخص
).اززاویهیمتنی،ابزارربطنحوی(حذف واستبدال ومرجع)و

میگردد»(خلفاهلل111:1666،

هاییتقسیممیشودکه


واژگانی(تکرار)نقشمهمیدراینتولیدمحکمدارد،زیرااینسورهبهحلقه
هرحلقهشاملرویدادهاییاستومیاناینرویدادهاشکافیوجودداردکهتخیلوتصورخواننده
هاازروشهایساختاری


کشد؛اینشکاف

کندوآنچهراحذفشدهاستبهتصویرمی

آنراپرمی
هایبشریمیباشد؛


هایقرآنینسبتبهسایرداستان

هایقرآنیاستکهوجهتمایزداستان

درداستان
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بیعتداستانایجابمیکندکههمهتفاصیلمتعلقبهیکداستانذکرنشودواینجاستکه

یعنیط
آید،زیراقرآنبرایهمهآمدهاستودرداستانهایش


نقشواهمیتعنصرحذفدرزبانبهمیانمی
هایگفتاروسخنراازآغازداستانبهوضوحبیانمیکند.درادامهبهصورمختلفپدیدهی


شیوه
یطهمیپردازیم .


حذفدرسوره
 .7-7-4حذف فعل

آیهی« 1إلّا تَذکِرَة لِمَن یَخشَی» :محذوف آن «أنزَلنا» یعنی «أنزلناهُ تَذکِرَة» است که دلیل آن در
 
یقبلبرمیگردد .


)ذکرشدهومرجعآنداخلیاستکهبهجمله
آیهی(1

باشدکهدلیلآندرآیهی()1آمدهاستومرجع

آیهی:9محذوفآن«نَزَّلنا»یعنی«نَزَّلناهُتَنزِیالً» 
می

آنداخلیاستکهبهبیشترازیکجملهمیرسد .

آیهی:9محذوف،فعل«یَعلَمُ»یعنی«یَعلَمُأخفَی»استکهدلیلآندرمرجعقبلازآنوجوددارد .

آیهی:91محذوفآنفعل«ألزَمَکُم»یعنی«ألزَمَکُموَیلَکُم»استکهمرجعآندرخارجازمتن
 
واقعاست .
 .2-7-4حذف اسم

آیهی :11محذوف «یَدَکَ» در «تَخرُج یَدَکَ بَیضَاء» که دلیل آن در همان آیه بامرجع قبلی آمده

است .آیهی :11محذوف ضمیر «هُ» در «یَنسَی» که به «علم» در ابتدای آیه برمیگردد .آیهی :19
محذوف «آیاِتنا» یعنی «کَذَّبَ آیاتِنا»که به قرینهی قبلی حذف شده است و به مرجع سابق در آیه
گردد.آیهی:91محذوف«عَلَیاللِه»یعنی«أفتَرَیعَلیاهللِ»کهبامرجعیتقبلیدرهمانآیهحذف


برمی
است.آیهی:96محذوفآنَ«قومَهُ»استبهدلیلمرجعسابقبرآنکهدرهمانآیهآمدهاست؛


شده
یعنیجملهی«مَاهَدَیقَومَهُ» .

 .9-7-4حذف جمله

آیهی:99محذوف«الألقَیأوّالً»بهخاطرماقبلشکهفرمودهاست«:إمَّاأنتُلقِیَ»ودراصل«ال

است.آیهی:91محذوف«ألقَیمَابِیَمِیِنِه

باشدکهبهخاطرماقبلحذفگردیده 

ألقَیأوّالًبَلألقُوا» 
می
است.آیهی:99


،بهدلیلماقبلآنحذفشده
فَتَلقَفماصَنَعُوا»ازاصلآیه«فَألقَیالسَّحَرَةُسُجَّداً»...
محذوفآن«فَضَرَبَلَهُمطَرِیقاًفِیالبَحرِ»بودهکهبهخاطرارجاعبهقبل،یعنی«فَاضرِبلَهُمطَرِیقاً
حذفگردیدهاست .

فِیالبَحرِیَبَساً»
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بنابراینمکانیزمحذفدرانسجاممتنازطریقتکرارحاصلمیانکلمهیمذکورومحذوفشکل

)کلمهیمذکورومحذوفاز

میگیردکهجهتتحققاینامروجودیکیازچهارشرطالزماست1:

)یکیازدوکلمهیمذکورومحذوفبهدیگریمتعلقووابستهباشد؛

یکلفظیامترادفباشند؛1
)1درمرجعهرگاهکهمرجعآنجملهبعدیاقبلباشد(همان)199 :کهمرجعقبلیدرقرآنکریم
)وجودقرینهکهبهکلمهیمحذوفاشارهدارد.قرینهراهنماییاستکهخوانندهرا

بسیارزیاداست9.
مهارتها و شناختی که از عنصر

به شناخت کلمهی محذوف هدایت مینماید .خواننده به خاطر 
محذوفدرمتندارد،نقشمهمیدرتعاملباپدیدهیحذفدارد.بهاینترتیب،حذفمتنیبهربط

انجامدوایننقشازطریقفهمسیاقوبافتمتنبهوسیلهیخوانندهفراهم


میانمتنوسیاقآنمی
شود.فراوانیانواعحذفدرسورهیطهدرجدول)1(آمدهاست.


می
جدول ( )7فراوانی حذف در سوره طه
انواع حذف

بسامد

توضیحات

فعل 

9

بهقرینهقبلیکهدرجملهیقبلقراردارد 


اسم 

1

بهقرینهبامرجعیتقبلی 

جمله 

1

بهقرینهقبلیکهدرجملهیقبلقراردارد 


 - 7ارجاع در زبانشناسی متن
درزبانشناسیمتنضمایربهدونوعارجاعقبلیوارجاعبعدیتقسیممیشود.درارجاعقبلی،

کندوخوانندهیزیرکباارتباطبرقرارکردن


ضمیربهعنصریکهقبالدرجملهذکرشدهعودتمی
یابد.ایننوعضمیرخودبهدودستهی«ارجاعدرونمتنی»


بینضمیرومرجعآنبهفهممتندستمی
تقسیممیشود.درارجاعدرونمتنی،ضمیربهعنصریدرداخلمتن

و«ارجاعبرونمتنییامقامی»
ارجاعدادهمیشود؛امادرارجاعبرونمتنی،ضمیربهعنصریخارجازمتناشارهدارد،مانند«إنّا

أنزَلنَاهُفیلَیلَةِالقَدرِ»کهضمیر«هُ»به«القرآن»کهدرخارجازمتناست،ارجاعدادهمیشود.ارجاع
بعدیارجاعیاستکهدرآنضمیربهمابعدخودعودتمیکند،مانندضمیرشأندر«قُلهُوَاهللُأحَدٌ» .

 .7-7استراتژی کاربرد ضمیر

چنانچهگذشتازویژگیهایمهمزبانعربیمیلشدیدآنبهایجازواختصارووضوحدرمعنی

اینخاصیترادرکاربردضمایربهخوبیمیتوانفهمید؛زیراباالفاظکممعانیزیادیرادر

استو
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میگویندومنظورازآنرسیدنبه
نظرداردکهدرزبانشناسیجدیدبهآن«قانونکمترینتالش» 
ترینابزارهاییبهحسابمیآیندکهبرای


ترینتالشممکناست.ضمایرازمهم

منظورگویندهباکم
اند.ضمیراسمناقصیاستکهبرایتفسیرومعنیاشبهاسمتامینیازدارد،لذا


اینمنظوروضعشده
هایلفظیومعنویباهممطابقتدارندبرمیگردد.پس


باشدودرویژگی

بهاسمیکهقبلازخودمی
کاربردضمیربه«انباراطالعاتیمخاطببستگیدارد،بهاینمعنیکههرچهگویندهازانباراطالعاتی
کند؛زیرامیداندکهمتکلمدر


مخاطببیشتریقینواطمینانداشتهباشد،ازضمیربیشتراستفادهمی
).ارجاع،بدیهیترینعنصرانسجام

فهممتنبامشکلبرخوردنمیکند»(محمدالغریسی119: 1119،

درمتناستوشایددرنگاهاولنتوانکاربردآنراهنریوبالغیقلمدادنمود،چوندرهرمتنی،هر
چندضعیف،وجودداردوبایستهاست.اماهمینارجاعاگردرجایخوبیدرکالمقرارنگیرد،باعث
تشویشکالممیشود.زیراضمیرهاچون حلقههایی هستندکهجمالترا به هم وصلمیکنند .به

ورهیطه«أناقذِفِیهِفیالتَّابُوتِفَاقذِفِیهِفِیالیَمِّفَلیُلقِهِالیَمُّبِالسَّاحِلِ
عنواننمونه،درآیهی 16س 

یَأخُذهُعَدُوٌّلِیوَعَدُوٌّلَهُ»....ضمیر«هُ»چندینبارتکرارشدهاستکهبهموسیارجاعداردوتوانسته
منسجمگرددویکگزارهیمستقلمعناییرا

بهخوبینقشکارکردیشراایفاکرده،باعثایجادمتنی
شکلدهد.ازدیگرتکنیکهایارجاعضمیردرقرآنایناستکهضمیربهمرجعخوددرآیاتقبلی

شود،بدوناینکهمخلفهمخوانندهگردد.بهعنواننمونه،درآیهی99


یزیادیارجاعمی

بافاصله
بهفرعوندرآیهی 91ارجاعدارد.ازموارد

میفرماید«:فَأتِیَاهُفَقُوالإنّارَسُوالرَبِّکَ»...کهضمیر«هُ»

دیگرمیتوانبهاینآیاتاشارهکرد«:قَالَهِیَعَصایَأتَوَکَّوُعَلَیهاوَأهُشُّبِهاعَلَیغَنَمِیوَلِیَفِیها

مِآرِبُ أخرَی قَالَ ألقِها یا مُوسُی فَألقَاهَا فَإذَا هِیَ حَیّة تَسعَی قَالَ خُذهَا وَ التَخَف سَنُعِیدُها سِیرَتَها
األولَی» که ضمیر «ها» چندین بار تکرار شده و به عصای موسی ارجاع دارد و توانسته یک بافت
معنایی مستقلی را ایجاد کند که در انسجام آیات ،نقش بیبدیلی دارند .گاهیهم ارجاع ،کارکردی
کهدرداستانموسیدیدهمیشود.بهعنوانمثال«،موسی»عالوهبر

هنریوزیباشناسیخاصیدارد
اینکهدرآیاتابتداییچندمرتبهبهصورتنداآوردهشدهاست،درتعدادزیادیازآیاتنیزضمیر
آنآمدهوبهنوعیمیخواهدبهخوانندهبفهماندکهشخصیتاصلیوموثردرداستانرافراموش

نکند و او را خوب بشناسد .اما هنگام سخن از فرعون برای پاکداشت زبان از ذکر او ،بیشتر از
ضمیرهاکهبهفرعونارجاعدادهشدهاستفادهنمودهاست.بنابراینکاربردضمیریکاستراتژیاستکه
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درذهنگویندهونویسندهوجودداردوکاربرزبانگاهییکیاچنداسمرادریکضمیرخالصه
نمایدوگفتهیخودرابهصورتموجز


وگاهییکجملهیامتنرابایکضمیرجایگزینمی
میکند

بیانمیکند؛زیراگویندههموارهدرتالشاستتاپیامخودراباکمترینتالشممکنوباوضوحو

یخودانتقالدهد،لذاهیچمتنیرانمییابیمکهازکاربردضمیرخالیباشدوکاربر


روشنیبهشنونده
نیازنیست.ضمیرهایموجوددرسورهیطهوارجاعاتآنهادر


زبانهیچگاهازاینابزارانسجامیبی
جدول)1(آمدهاست .
جدول( )2ضمیر و مرجع آن
ارجاع

ادات

نوع ارجاع

آیه

مرجع



اَنزَلنا 

ضمیر 

خارجی 

1



خَلَقَ 

ضمیر  داخلیبعدی 

9



استَوَی 

ضمیر  داخلیبعدی 

1



لَهُ 

ضمیر  داخلیبعدی 

9



فإنَّهُ-یَعلَمُ 

ضمیر  داخلیبعدی 

9



هُوَ–لَهُ 

ضمیر  داخلیقبلی 

1



إنّی 

ضمیر  داخلیبعدی 

 11



أنا 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



إنَّنِی-فَاعبُدنِی-لِذِکرِی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19



اَخفِیها 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

قَالَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 16

قَالَ-سَنُعِیدُهَا 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

لِنُرِیَکَ-آیاتِنا 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

اشرَح 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

یسَّر 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19

احلُل 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19

اجعَل 

ضمیر  داخلیقبلی 

 16



اهلل 
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نَسَبِّحکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

انّک-کنتَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

مننّا 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19

اوحیَنا 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

لِیَ–القیتُ-منّی-عینی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 16

رَجَعنا-نَجَّینا-فّتَنّا 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

اصطَنَعتُکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

آیاتی-ذِکرِی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

انّنی-اسمَعُ-ارُی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 99

اَعطَی-هَدَی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

الیَضِلُّ-الیَنسَی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

خَلَقنا–نُعِیدُ–نَخرُجَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

آیاتنِا 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19

یَسحِتُکُم 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

قُلنَا 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91



یَغفِر-خِیرٌ-ابقَی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

اهلل 

یأتِیهِ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

أوحَینا-بِعِبادِی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 99

اَنجَینا-وَاعَدنا-نَزَّلنا 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



علَیکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

1

الرسول 

تَجهَر 

ضمیر  داخلیقبلی 

1

اَتاکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

6



رَآ–اَهلِهِ-آنستُ-لَعَلّی-أجِدُ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



ربّک-نَعلَیک-اِنّکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



اخترتُکَ-اِستَمِع 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11
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اعبُدنی-اَقِم 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19



یَصُدّنکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19



قالَ-اتوکّأ-اَهشُّ-غَنَمی-لی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



القاهَا 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



خُذها-التَخَف 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



اضمُم-یَدَکَ-جناحَکَ-تَخرُج 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



نُرِیَکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



اذهَب 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19



قالَ-ربّی-لی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



لی-امری 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19

لِسانی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19

قَولِی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

لِی-اَهلِی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 16

اخی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

ازری 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

علیکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19

امکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

اقذفِیِه-یَاخُذهُ-لَه-علیکَ-تصنَع 

ضمیر  داخلیقبلی 

 16

اختکَ-رَجَعناکَ-قَتَلتَ–لَبِثتَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

اصطنعتُکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

اذهَب–اخوکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

قالَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

قالَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

بینکَ–انتَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

قالَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 16

موسی 

تقابل «حذف و ارجاع ضمیر» به عنوان مولفههای انسجام متن بر اساس رویکرد متن پژوهی 13 

تلقَی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91



قالَ-الیهِ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 99



اوجَسَ-نفسِهِ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 99

موسی 

التَخَف-انّکَ-انتَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

القِ-یمینکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 96

له–انَّه–عَمَلِکم-کَبیرکُم 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

اسرِ-اضرِب-عصاکَ-التخَف-التخشی  ضمیر  داخلیقبلی 

 99



انَّهُ-طغَی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19



لهُ-لعلَّهُ-یَتَذکّرُ-یَخشَی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 99



یَفرط-یَطغَی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91



اَرسِل-التُعَذِبهُم-جِئناکَ–ربّکَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 99



قالَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 96

فرعون 

قالَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

أریناهُ-کذّب-أبی-قال 

ضمیر  داخلیقبلی 

 19

کیدَهُ-أتُی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

قالَ-آذنَ–اقطعنّ-اصلبنّ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

نوثرک-اقضِ-أنت 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

أکرهتَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

أتبعهم 

ضمیر  داخلیقبلی 

 91

أضلّ-ماهدی 

ضمیر  داخلیقبلی 

 96



هی-علیها-بها-فیها 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11



اَلقِها 

ضمیر  داخلیقبلی 

 16

عصا 

اَلقَاها–هِیَ 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

خُذها-سَنُعِیدُها-سِیرَتَها 

ضمیر  داخلیقبلی 

 11

اَلقَاهَا–تَلقَف 

ضمیر  داخلیقبلی 

 96
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ازجدولباالاستنباطمیشودکهارجاعبهخارجازمتنوجودندارد؛بهجزیکمورد،آنهمدر

ابتدایسوره«ماأنزَلناعَلیکَالقُرآنَلِتَشقَی»کهضمیر«نا»بهاهللدرخارجازمتنارجاعدادهشدهاست.
لذاسایرارجاعات،ارجاعاتدرونمتنیاستکهازابتدایسورهتاانتهایآنحاکماستودرایجاد
متنی منسجم نقشی فعال دارند .در سورهی مورد مطالعه ،این مقدار از بهکارگیری ضمیر ،که چون
رشتهایباعثارتباطمیاناجزایمتنگردیدهاست،حدود 69درصددرتکوینمتنمشارکتداشته

 است.ازسویدیگر،درارجاعبینضمیرومرجعآن،همازنظرلفظیوهمازنظرمعنوی،ارتباطو
شودکههمینامرباعثدرهمتنیدگیویکپارچگیمتنمیشودولذاضمیرها


قرارمی
هماهنگیبر
شوند.فراوانیانواعارجاعاتضمیردرسورهیطهدرجدول)1(


باعثایجادبافتاریقویدرمتنمی
آمدهاست .
جدول ( )9فراوانی ارجاع ضمیر در سورهی طه
ارجاع

بسامد

اهلل 

 11

باارجاعدرونمتنیوقبلیجز9موردکهبعدیاست 

الرسول(محمد) 

1

باارجاعدرونمتنیوقبلی 

بهحضرتموسی 

 11

باارجاعدرونمتنیوقبلی 

بهفرعون 

 11

باارجاعدرونمتنیوقبلی 

عصا 
سایرموارد 

توضیحات

باارجاعدرونمتنیوقبلی 
 11
  111کهبههارون،خواهرومادرموسیوساحران....باارجاع
قبلیبرمیگردد 


 .1تحلیل یافتهها
درپژوهشحاضر،سورهیطهبهعنوانمتنیکهازواحدهاییبهنامآیهتشکیلشده،انتخابشده

استوبهاعتباراینکهمتنیاستکهماقبلراازنظرمعناییومفهومیبهمابعدآنمرتبطمیسازدکه

جملههای مستقلی نیستند ،بر «حذف داخل آیه» تأکید دارد و با بررسی حذف از این زاویه ،سعی

یآنراازلحاظرابطهیقبلییابعدیبیانکندومرجعو


کندموضوعوجایگاهحذفوقرینه

می
میزان انسجام آن را مشخص نماید .این مبحث موضوعی است بدیع که پژوهش های سابق بر آن
هایتحقیقموردبررسیقرارمیگیرد.

تمرکزنیافتهبود.درادامه ،
یافته

تقابل «حذف و ارجاع ضمیر» به عنوان مولفههای انسجام متن بر اساس رویکرد متن پژوهی 17 
1%

1%
1%

حذف فعل
حذف اسم
حذف جمله
ضمیر ها

97%

نمودار( )1درصد انواع حذف در مقابل ارجاع ضمیر



دهدکهازابتدایسورهیطهتاپایان


هایمرتبطباپژوهشنشانمی

باتوجهبهنمودارباال،یافته
موردحذففعلی،اسمیوجملهایوجودداردکهدرمقایسهباتعدادارجاعاتداخل

آیهی 11، 11

میرسد،بسیارناچیزبودهوسهمکمیدرایجادانسجامسورهدارد.حالآنکه
متن،کهبهعدد  191
باشد.بهگونهایکهازمجموع


نقشارجاعضمیردرایجادهمبستگیوانسجاممتنیبسیارمعنادارمی
حذفوارجاعضمیر،سهمحذفدرایجادانسجامسوره1درصدوسهمارجاع69درصداست .
یموارد،رابطهوعالقهیقبلیبود،بهاینمعنیکهدلیل


یمیانمحذوفوقرینهآندرهمه

رابطه
حذفقبلازمحذوفدرمتنآمدهبود.لذامرجعآنداخلمتناستکهبهانسجامو تماسکمتن
کمکمیکند.دراینجامرجعخارجیبهسبباینکهدرخارجازمتنقراردارد،هیچپیوندیبرای

تماسک متن ایجاد نمیکند .وانگهی سورهی طه یک سورهی قصصی است که تکنیکهای روایت
داستانبهخوبیدرآنرعایتشدهاست.بهعنوانمثالدرگفتگویموسیباخداوموسیبافرعون،

بهجایذکرفاعلازضمیراستفادهشده است،بهطوریکه 16بارفعل«قالَ»ذکرشده،بدوناینکهفاعل

آنذکرشدهباشدوبهجایآنازضمیر،آنهمضمیرمستتر،استفادهشدهتابهایجازداستانوسرعت
ردهخاطرنگرددوباعثگیراییوجذابیتداستان
روایتگریآنبپردازدتاخوانندهازاطالهیکالمملولوآز 

شود.لذاکاربردعنصرضمیردراینسورهبهبرکتداستانیبودنآنبرعنصرحذفغلبهیافتهاست .

ارجاعبهکاررفتهدرسورهیطه11،ضمیربهخدا11،موردمستقیمابهحضرتموسیو

از191
ضمیربهفرعونارجاعدادهشدهاست-صرفنظرازاینکهتعدادزیادیازارجاعاتبههارونو
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.باافزودناینتعدادمیتوان

یاوبرمیگردد-


خواهرومادرموسیوسایرمواردمربوطبهمعجزه
گفت بیش از  91درصد ضمیرها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موسی برمیگردد که این خود
ضرتموسیدرداستاناست،بهصورتیکهسورهیطهرابانام«کلیم»

دهندهینقشکلیدیح
نشان 

اندومیتواناز نقشپررنگضمیر بهعنوانسورهنیزرهنمون شد.لذاارجاع


گذاریکرده

نیزنام
ضمیردراینآیاتدارایبسامدبسیارباالییاستونقشمهموکلیدیدرانسجاممتنودرنتیجه
ینسورهیمبارکداردکهدرنمودارزیرنشاندادهشدهاست :

فهموتفسیرا


موسی
فرعون

27%
39%

هللا
عصا
محمد

11%

سایر
18%

1% 4%


نمودار( )2درصد میزان ارجاعات درون متنی
مرتبه،کلمهی«ربّ» 11مرتبه،فعل«قالَ» 16مرتبهونامموسی

ازسویدیگر،کلمهی«اهلل» 11

 19باردراینسورهذکرگردیدهکه6مرتبهبهصورتمناداآمدهاست.حالآنکهنامفرعون1مرتبه
تواندنشانهایبرنقشکلیدیموسیدرایجادیکوحدتموضوعدراینسوره


ذکرشدهوایننیزمی
باشدکهباعثمیشودمتنیمنسجمویکپارچهبهوجودآید .

بنابرآنچهگفتهشد،اینسورهنمایانگرمتنیواحداستکهازمتونیتشکیلشدهکهبادوابزاربهیکدیگر
پیوندخوردهاند:اولوحدتموضوعوحوادثیکههمهآنهاازابتداتاانتهابرمحورنبوتوزندگیموسی
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زندودومارتباطمحوریشخصیتموسیکهدرهمهیآیاتبهطورمستقیمیاغیرمستقیمحضور


دورمی
کندکههمهیحوادثدراطرافاوبچرخد»(سطوف .)19:1111،


زیراروایتداستاناقتضامی
دارد«،
توانیمعلتکمرنگبودنحذفمتنیرادراینسورهاینچنین


باتوجهبهنتایجبهدستآمدهمی
تفسیر کنیم :ارتباط حوادث سورهی طه ارتباطی محکم است که حول موضوع داستان و شخصیت
موضوعاینسورهزیادتقسیمبندیومتعددنمیشودواز

محوریآن(موسی)میچرخد؛ بنابراین 

موضوعیبهموضوعدیگرمنتقلنمیگرددتابهخاطرآننیازیبهاستفادهزیادازابزارحذفگردد؛

یعنیوحدتموضوعسورهباعثشدهتامتنیمحکمومنسجمشکلگیردواینپدیدهدرانسجامو
تماسکآنکامالمشهوداست،مخصوصاًاینسورهلفونشرمعکوسرادرپیکربندیحوادثشبه
کاربردهاست؛بهاینمعنیکهابتداپیامبریحضرتموسیرابیانکردهوتفسیرسورهراهمانابتدا
کندوسپسبهآغاززندگیموسیوانداختهشدناودرروداشارهمیکند«.همانا


تماموکاملمی
تداخلحوادثخودجزئیازانسجاموتماسکمتنبهشمارمیرودزیراغیرممکناستکهقسمتی

میگردد»(سطوف .)61:1111،
ازآنراحذفکنیم؛زیراداستانمتالشیمیشودوتکهتکه 

اینتکنیکروایتداستانبهبرکتوحدتموضوعسوره،مشارکتیفعالدرارتباطمتنوپویایی
آن داردواینباعثصحت فرضاولمیشود؛زیرا عدمتعددموضوعات سورهتا حدزیادی در
کاهشنقشپدیدهیحذفدرتماسکمتنسهیمبودهاست،زیراوحدتموضوعاینسورهجایآن

راگرفتهاست.امابااینوجوداینموضوعهنوزنیازمندبررسیوتحقیقدرسایرداستانهایقرآنی

استتامیزانبهکارگیریاینموضوعدرساختارمتنمشخصشود .
اما در خصوص فرضیهی دوم که مربوط به بهرهبرداری از مرجعیت ضمیرها بود ،دیدیم که
ضمیرهای پنه ان در این داستان در جاهای زیادی ،و به خصوص فاعل آن ،تقریباً جای حذف را
آیندتادرمحلاسمهایظاهربنشینندوباعثاختصاروایجازمتنشوند.


اند؛زیراضمیرهامی

گرفته
هامیشوند»(عفیفی:1669،


یجملهوترکیب

همچنینضمیرهایمستترخودباعثتخفیفدراطاله
«
 .)199در یک آمارگیری ساده دربارهی ضمیرهای مستتری که در این سوره تکرار شدهاند ،تعداد
ضمیریکهبهموسی(ع)برمیگردد11بار(درآیات،11،11،11،11،16،11،19،11،11،11،11

 )99 ،96 ،91 ،91 ،16 ،11 ،11 ،11 ،91 ،91 ،91 ،16 ،11 ،19است و ضمیرهایی که به فرعون

)بهکاررفتهاست.

میگردد11بار(درآیات96،91،91،91،91،19،19،11،91،99،91،99،91،19
بر 
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هارابدونهیچسختیمیفهمد،بهطور


اگربدانیمکهخوانندهاینارجاعاتضمیرومرجعآن
آشکارنقشاینارجاعاتوعدمنیازبهذکرفاعلیاتکرارآنهاوبهتبعآنتماسکوانسجاممتنی
واضح و آشکار میگردد؛ «زیرا این ارجاعات در پایان به روابط داخل متن اشاره میکند که ارتباط
اجزایمتنرامحکموتقویتمینماید»(هالیدیوحسن.)11:1699،استعمالضمیرهایمستتریکی

ازویژگیهایزبانگفتگودرروایتهاست،زیرااینضمیرهایپنهانصحنههایگفتگوراازیک

یحذفبینیازمیسازدوباعثهمبستگیوانسجام


سوازتکراروازسویدیگرازکاربردپدیده
نحویمتنمیگردد.الزمبهذکراستکه«حواروگفتگو،جزئیاززبانقرآناستکهبرایجازو

توافقفاصلههااستواراست»(یوسف.)111:1111،بهعبارتدیگر،حذفدرروایتغالباًیکحذف

ضمنی است که هرگز مخل معنای متن نمیگردد و این چنین صحت فرضیهی دوم ،که مربوط به
بهرهگیری از ارجاع ضمیر به عنوان ابزار تماسک متنی در تفسیر کاهش به کارگیری حذف در این

اینکهآیاتطبیقایندوفرضیهبردیگرسورههایقرآن

سورهاست،مشخصواثباتمیگردد.اما

تردرسایرداستانهایقرآنیداردتابتواندبه


امکانپذیراست،سوالیاستکهنیازبهبررسیعمیق
یکنظریهدراینزمینهتبدیلگردد .
درپایانبایدخاطرنشانکردکهحذفوارجاعضمیر،دومولفهازمولفههایانسجاممتنیهستند

و اگر در کنار سایر عناصر انسجام متن چون تکرار ،جانشینی و انسجام پیوندی قرار گیرند بهتر
میتوانندبهتبیینمیزانانسجاممتنبپردازند.بهعنواننمونه،تکرار«إذهَبإلیفِرعَونَإنَّهُطَغَی؛إذهَبا

إلیفِرعَونَإنَّهُطَغَی؛إذهَبأنتَوَأخُوکَ...؛فَأتِیاهُفَقُوال»...توانستهاستاینمأموریتسختو
طاقتفرسارابهخوبیبازنماییکندوتأکیدیبروظیفهمهمیباشدکهبردوشموسینهادهشده
است.درموردانسجامپیوندیمیتوانبهتوالیخطیحوادثداستاناشارهکرد.بهعنواننمونه«،إذ


رَءانَاراًفَقَالَ لِأهلِهِامکُثُواإنّیآنَستُنَارَاً)...کههمهیاینحوادثدریکزمانخطیاتفاقافتادهو
باعث منسجم شدن متن گشته است .وانگهی گفتمان به کار رفته در سوره که از یک طرف در
هایخداباموسیوازسویدیگرموسیبافرعونمتبلورمیشودنیزباعثانسجاموگیرایی


دیالوگ
بهترمتنگردیدهوآنراچونبافتیکهتاروپودآندرهمتنیدهشده،محکمگرداندهاست .

خالصه اینکه حذف متنی از کمترین انواع حذفها در داستان موسی است ،به علت طبیعت و
سرشتزبانعربیازیکسوواسلوبداستانیقرآنازسوییدیگر.وانگهیحذفدرزبانعربی
میتواند شامل حذف حرکت ،حذف حرف و حذف متن نیز باشد که در مدل هالیدی و حسن به
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چشم نمیخورد ،لذا باب حذف در زبان عربی بسیار وسیع و زمینههای آن بسیار متنوع است و
ضرورتینداردکهبامفهومزبانشناسیمتندرروشغربیاشکامالًمطابقتداشتهباشد .

نتیجه
تحقیقحاکیازایناستکههرچهموضوعهاییکمتنکمترباشد،نیازبهاستفادهاز

یافتههای

پدیدهی حذف در تماسک متنی کمتر خواهد بود؛ بنابراین در سورهی طه که داستانی کامل است،

وحدتموضوعوشخصیتمحوریموسی(ع)اثریمهمدرتماسکآندارد؛بهایناعتبارکهمتنی
واحداستکه موضوعاتآنمتعددوگوناگوننیست،بلکههمهآنهاحولیکمحوریعنیزندگی
موسیوپیامبریاومیچرخدواینچیزیاستکهبهمحکمشدنحوادثوارتباطآنهابایکدیگر

کند.بهبرکتوحدتموضوع،استعمالحذفدراینسورهبسیارکمبهچشممیخوردو


کمکمی
کههمفرضیهیاولتحقیقرا،مبنیبرعدمتنوعموضوعداستانواستعمالکم

اینهمانچیزیاست
کند،وهمفرضیهیدومراکهطبقآننقش


حذفبهعنوانابزارانسجاموپیوستگیمتنی،تأییدمی
حذفدراینسورهبهعلتاستعمالبهترازارجاعاتضمیرکهباعثبینیازیازتکرارومقولقول

د،کاهشیافتهاست.بسامدبسیارباالیاستفادهازضمیرکهمطابقتحلیلهایآماریحدود19

میشو

درصدازآنهابهحضرتموسی 11،درصدبهفرعون 11،درصدبهاهلل 9،درصدبهعصایموسی،
1درصد بهمحمد(ص) و 16درصد بهسایرمواردمانندمادر،خواهر ،برادر موسی ،ساحران و...
رجاعدارد،نشاندهندهینقشکارکردیوزیباشناسیضمیردرانسجاممتنیسورهاست،بهصورتی

ا
کهاینحجمباالازبهکارگیریضمیررادرسایرمتوننمیتوانمشاهدهنمودواینخوددلیلیاست

برزباناعجازگونهقرآنکهآنقدرظرفیتباالییداردکهمیتواندچنینحجمباالیی ازضمایررابه

کارگیرد،بدوناینکهخوانندهدرفهموتفسیرآنناتوانبماندیابهمتنآسیبیبرسد .
هایمکیقرآنمیباشدکهمحوراصلیآنخداشناسیوبندگیوتبلیغ


یطهجزءسوره

سوره
دیناسالماست؛لذانقشکلیدیخداوندمخصوصادرضمیرهاییکهبهآنارجاعداردوتکرارکلمه
اهلل و ربّ در سوره که  11مورد میشود ،نمودار میگردد .آغاز این سوره با خطاب قرار دادن
محمد(ص)آغازمیشودتابهاوروحیهدهدتابتواندبراستهزاءوتکذیبدشمنانصبرکندوسپس

میرسد؛
بهنزولقرآنازجانبخداوخداشناسیوآنگاهوظیفهپیامبرکهابالغاینفرمانالهیاست ،
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سپسبرایتسلیخاطرپیامبروقوتقلبدادنبهاودراینمسیرپرخطرنبوتبهیادآوریداستان
موسیوفرعونمیپردازدکهچگونهخداوندموسیرادربرابرفرعونباتمامساحرانوجادوگرانو

امبرمیفهماندکهآنچهدرراهتبلیغدینبر

نیرنگشانیارینمودومکرآنهاراخنثینمود؛ لذابهپی

لذاهستهیاصلیاینسورهتوحیدو

سرموسیوسایرپیامبرانآمدهاست،برسراونیزخواهدآمد؛ 
خداشناسیوعبودیتاستکهسایرمواردمطرحشدهدرمتنبهآنارجاعدادهمیشودودورآن

هایزیادیبهدورآنمیچرخندو


اتمتشبیهکردکهالکترون
چرخد.هستهمتنرامیتوانبههسته


می
شوند.بنابراین،روالسورهکهازمقدمهشروعوبهمتناصلیمیرسدوسرانجامبه


ازاتمجدانمی
ایننتیجهرهنمونمیشودکه«الالهَاِلَّااهللُفَاعبُدنِیوَاَقِمالصَّالةَلِذِکرِی»،خوددلیلیاستبرانسجامو

یکپارچگیاینسورهکههرچندازاجزاءگوناگونیتشکیلشدهاست،ولییککلیکپارچهرابه
وجودآوردهاستکهباعثجذابیتمتنواقناعمخاطبمیگردد .

یطهیکسورهیقصصیاستکهتکنیکهایروایتداستانبهخوبیدر


ازسویدیگر،سوره
آنرعایتشدهاست.به عنوانمثال،درگفتگویموسیباخداوموسیبافرعون،بهجایذکرفاعل

ازضمیراستفادهشدهاست،بهطوریکه16بارفعلقالَذکرشدهبدوناینکهفاعلآنذکرشدهباشد
وبهجایآنازضمیر،آنهمضمیرمستتر،استفادهنمودهتابهایجازداستانوسرعتروایتگریآن
زدتاخوانندهازاطالهیکالمملولوآزردهخاطرنگرددوباعثگیراییوجذابیتداستانشود؛

بپردا
لذاکاربردعنصرضمیردراینسورهبهبرکتداستانیبودنآنبرعنصرحذفغلبهیافتهاست .

نقشکلیدیومحوریموسیدراینسورهنیزباعثایجادمتنیمنسجمگردیدهاست؛بهطوری
مرتبهناماوذکرشدهکهنشاندهندهینقشکلیدی

که11ضمیربهآنارجاعداردوعالوهبراین11
نیزنامگذاریکردهاندوحدود91

موسیدراینسورهمیباشد،بهصورتیکهاینسورهرابه«کلیم»
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