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چکیده
نظریه نقش گرای هلیدی مبتنی بر سه سطح معنایی است که از آن ها به عنوان سه فرانقش
اندیشگانی ،بینا فردی و متنی یاد می شود .در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی،
بندهای آیات سوره همزه از منظر فرانقش متنی مورد بررسی قرار گیرد .نتایج حاصل از تحقیق نشان
داده است که بسامد آغاز گر نشاندار سبب برجسته سازی و القاء بهتر پیام به مخاطب و متناسب با
فضای گفتمانی سوره است .هم چنین اطالع نو در این سوره بیشترین بسامد را دارد؛ زیرا فضای سوره
با نفرین و انذار و تهدید جمع آوری کنندگان مال و ثروت «الَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ» و عیب جویان
«وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» است .انسجام دستوری و واژگانی و پیوندی موجب یکپارچگی متن شده و در
ارتباط و تبادل منطقی با یکدیگر قرار دارند ،که مخاطب را در فهم بهتر متن قرآن یاری می رسانند.
کلیدواژهها:قرآن ،سوره همزه ،هلیدی ،زبان شناسی نقش گرا ،فرانقش متنی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** تاریخ دریافت 7931/40/62:تاریخ پذیرش7931/43/76:
 7ـ استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران.
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مقدمه
امروزه روشهای نوین زبان شناختی ،میتواند کمک مهمی در فهم و تفسیر متون مقدس مانند
قرآن کریم و نهج البالغه و … به پژوهشگران و مفسرین بنماید .از جمله مهمترین دستاوردهای
زبانشناسی متن که تفسیر قرآن را وارد مرحله جدیدی نموده ،ارائه نظاممند مباحث نگرش سیستمی-
نقشی به زبان است.
زبانشناسی نقشگرا ،یکی از سه نگرش مسلط زبانشناسی معاصر که نخستین بار در سال 2591
توسط زبانشناس معروف آمریکایی «زلیگ هریس» به کار رفت .این نظریه به «دستور نظاممند نقشگرا»
شهرت یافته است .نقشگرا است؛ زیرا معنا را اساس قرار میدهد و یک دستور است؛ چون تعبیر
معنایی از صورتهای زبانی به دست میدهد و باالخره نظاممند است؛ زیرا شبکهای در هم تنیده از
انتخابهای معنایی و دستوری است (مجیدی .)281 :2951 ،در این رویکرد ،سه نوع نقش (معنی) زیر
وجود دارد که به آنها فرانقش میگویند -2 :فراکارکرد اندیشگانی (تجربی)  -1فرانقش بینافردی
 -9فرانقش متنی.
این پژوهش که واکاوی فراکارکرد متنی در یکی از سورههای مکّی قرآن یعنی سورۀ همزه است،
نظریۀ نقشگرای هلیدی را به عنوان ابزاری کارآمد برای تحلیل متن سوره به کار گرفته است؛ زیرا این
نظریه یکی از جامعترین نظریات علمی است که زبان را نظامی برای بیان معنا در نظر میگیرد و برای
آن نقش و کارکردی اجتماعی قائل میشود (مشکوه الدینی .)211 :2988 ،در این نوشتار ،سعی بر آن
است تا با استفاده از مهمترین عناصر مطرح شده در فراکارکرد متنی ،یعنی ساخت آغازگری-پایانی،
ساخت اطالعاتی و انسجام ،چینش بندهای سوره بررسی شود که به شکلگیری سورۀ مذکور یاری
رسانده و دریافت پیام را برای خواننده میسر ساختهاند .آنچه بر ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر
میافزاید ،این است که تاکنون در زمینۀ فراکارکرد متنی سوره همزه ،پژوهشی انجام نگرفته است.

 -2بیان مسأله
دستاوردهای زبانشناختی معاصر ،انقالبی ژرف و شگرف در حوزۀ قرآنپژوهی به وجود آورده
است .یکی از مهمترین نظریه زبانشناسی متن که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از زبانشناسان و
قرآنپژوهان قرار گرفته ،دستور نقشگرای نظاممند هلیدی است .از آنجاییکه قرآن متنی چندالیه و
سرشار از پیچیدگیهای زبانی-معنایی است ،استفاده از دستاوردها ،یافتهها و نظریات زبانشناختی
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جدید برای فهم و تفسیر قرآن کریم نقطه اوج روش تفسیر ادبی است که میتواند زمینه را برای فهم
بهینه و روشمند کالم الهی آمادهتر نماید .اینک این پرسش مطرح است که -2 :ویژگیهای سورۀ همزه
از منظر دستور نقشگرا چیست؟  -1مهمترین عناصر ساختاری و غیرساختاری در سطح فرانقش متنی
در سوره همزه چیست؟  -9سازماندهی پیام خداوند از منظر فراکارکرد متنی در سوره همزه چیست؟

 -9پیشینه
در زمینۀ کاربست فرانقش متنی هلیدی در سوره همزه ،تاکنون پژوهشی به نگارش در نیامده است؛
اما مطالعات قرآنی و ادبی مرتبط با حوزۀ نظریه نقشگرای هلیدی ،انجام گرفته است که در ذیل به
ذکر مواردی از آن پرداخته خواهد شد.
 کریمی فیروزجائی ( )2911در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «انسجام واژگانی در قرآنمجید» به بررسی نقش انسجام واژگانی در فهم معانی قرآن پرداخته است.
 بهنام ( )2988تحلیلی زبانشناختی از گزیدههایی از کالم علی (ع) در نهجالبالغه را ارائه نموده واصول مهم زبانشناسی متندار ،یعنی انسجام متنی و توازن را مدنظر قرار داده و سعی کرده است بر
اساس رویکرد نظاممند نقشگرای هلیدی ،حقیقت معنوی عبارت نهجالبالغه که همان روش زیبای
سخن گفتن است را در نمونههای سخن حضرت نشان دهد.
 علی سلیمی و سمیه نادری ( )2951در پژوهش خودشان به ساختار بازنمودی قرآن بر اساسرویکرد نقشگرا در سوره طاها پرداختهاند.
 مریم عزیزخانی و سلیمانزاده و شاملی ( )2951در مقاله «کاربست دستور نقشگرای هلیدی برسوره انشراح» در سه نقش تجربی ،بینافردی و متنی سوره انشراح را مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند.
 طاهره ایشانی و معصومه نعمتی ( )2951در پژوهش «بررسی انسجام و پیوستگی در سورۀ صف بارویکرد زبانشناسی نقشگرا» به این نتیجه دست یافتند که این سوره با وجود داشتن تنوع در مضمون،
از انسجام و پیوستگی باالیی برخوردار است.
سوره «همزه» در تفاسیر شیعه و سنی تفسیر شده است اما در هیچکدام از این تفاسیر ،تحلیل زبانشناختی
انجام نشده است .تحلیل این سوره بر اساس نظریۀ نقشگرای هلیدی (فراکارکرد متنی) ،نحوه
صورتبندی اجزای گفتمان و تعیین زنجیرهها و توالی موجود در گفتمان سوره ،امری است که هنوز
مورد توجه واقع نشده است و این پژوهش سعی بر انجام آن دارد.
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 -4معرفی پیکره پژوهش
 -7-4کلیات سوره
 -7-7-4نام سوره
در رابطه با نام سوره همزه باید گفت در میان اقوال گوناگونی که مفسران دربارۀ وجه تسمیه
سورههای قرآن گفتهاند ،ارتباط میان نام سوره و کلیدیترین واژۀ آن ،از بهترین نظرات است .با توجه
به این نکته ،نام این سوره برگرفته از حساسترین واژۀ آن در آیۀ نخست است و همزه نام دارد.
 -2-7-4زمان نزول سوره

این سوره مکّی است و بر اساس قول مشهور صد و چهارمین سوره در ترتیب نزول مصحف
است که پس از سورۀ قیامت بر پیامبر نازل شده است (قرشی .)918 :2911 ،این سوره هفت آیه دارد.
 -9-7-4شأن نزول سوره

در روایات دربارۀ شأن نزول این سوره دو نظر آمده است:
به باور برخی از جمله «مقاتل» این آیات در نکوهش «ولید بن مغیره» فرود آمد؛ که با زبان گزنده
با پیامبر سخن میگفت و در جایی که آن حضرت حضور نداشت به غیبت و عیبجویی از او می-
پرداخت ،و خدا در نکوهش کار زشت او و نیز نکوهش از این شیوۀ ظالمانه آیات این سوره را فرو
فرستاد؛ اما پارهای برآنند که این آیات در نکوهش «اخنس بن شریف» از سردمداران شرک و استبداد و
رفتار زشت و ظالمانۀ او که با چشمک و غیبت دیگران ،به اذیت و آزار آنان میپرداخت فرود آمد
(طبرسی ،2981 ،ج .)2911 :9

 -2-4بافت فرهنگی سوره
سورۀ همزه از سورههای آغازین سال اول بعثت و مکی است .محیط مکه از جنبههای سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و جغرافیایی حائز اهمیت است :از یک سو دوری از تمدن و دانش،
زندگی سخت و ناگوار ،مردم خشن و متعصب با عادات و رفتار استثنائی ،طبیعت خشک و لمیزرع،
شغلهای ناسالم ،انسانهای خرافاتی و خونریز با رفتارهای ناهنجار و دارای عقاید بت پرستی و اخالق
زشت ،رواج بردگی و بندگی ،زنبارگی و شبنشینی و میگساری و قمار ،ظلم و ستم و بیعدالتی ،جنگ و
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خشونت و بیرحمی و از سوی دیگر ،مرکز ثقل تجارت و مبادلۀ کاال ،کانون شعر و شاعری و
سخنوری ،محل رفت و آمد ادیبان و سخنوران و شاعران ،پایگاه دینی و مذهبی و وجودِ خانۀ کعبه،
بافت فرهنگی ویژهای به مکه داده بود .هنگامی که آغاز بعثت پیامبر (ص) در مکه را به آن بیفزاییم که
هدفش ترویج توحید و یکتاپرستی ،نفی طاغوت و چندگانهپرستی ،شکوفایی استعدادهای انسانی،
تعمیق و توسعۀ اخالق نیکو ،مهرورزی ،آزادی ،عدالت گستری و خردورزی بود .تصویر سایۀ روشنی
از بافت فرهنگی مکه در پیش رو خواهیم داشت (احمدزاده.)25 :2981 ،

 -9-4بافت موقعیتی سوره
 -7-9-4گسترة گفتمان سوره
قرآن کریم و به تبع آن سورۀ همزه به لحاظ «گسترۀ گفتمان» به معنای عمل اتفاق افتاده و ماهیت
فعالیت اجتماعی رخ داده ،از جمله کنشهای اجتماعی است که زبان ،اصلیترین نقش را در وقوع آن
ایفا میکند .الیۀ نخست گسترۀ گفتمان را نزول این سوره بر پیامبر (ص) و صحنۀ ارتباط میان او و
خداوند تشکیل میدهد و چون این کنش ،زبانمحور است ،الیۀ دوم گسترۀ گفتمان یعنی موضوع
گفتمان مطرح میشود که همان شأن نزول سوره است.
 -2-9-4عوامل گفتمان سوره

«عوامل گفتمان» سوره همان ذات ،جایگاه و نقش افرادی است که در یک مشارکت اجتماعی
حضور دارند .سوره همزه به لحاظ «منش سخن» دو الیه دارد ،الیۀ نخست نقش پایدار خداوند و
پیامبر اکرم (ص) در رابطه نبوت است .الیۀ دوم نیز متکلم بودن خداوند و مخاطب بودن پیامبر (ص)
و مردم را در بر میگیرد .رابطه میان شرکتکنندگان این سوره (خداوند و پیامبر اکرم (ص) رابطهای
سلسله مراتبی و سازمانی است؛ زیرا خداوند ،این کنش زبانی را بر اساس ارادۀ خود به پیش میبرد و پیامبر
اکرم(ص) در انجام این کنش ،نقش واسطه و پیامرسان را بر عهده دارد و سهمی جز مخاطب بودن ندارد.
 -9-9-4شیوة گفتمان سوره

سورۀ همزه به لحاظ «شیوۀ گفتمان» رسانهای گفتاری است که الزاماتی در تعیین و آرایش عناصر سخن
و گزینش امکانات زبانی و سازمانبندی کالم دارد و مخاطب( ،پیامبر اکرم(ص)) در شکلگیری این سوره
هیچ مشارکتی نداشته است از این رو سورۀ همزه نه بر مبنای مکالمه که بر اساس تکگویی شکل گرفته
است .با توجه به این مطالب چند نکته در تحلیل بافت فرهنگی و بافت موقعیتی سوره همزه قابل توجه است:
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 -2اگر حال و اقتضای حال ،هر عنصری است که در شکل دادن به حالت مختلف زبان مؤثر
باشد -که به واقع همین گونه هم هست -بحث بافت در زبانشناسی به ویژه رویکرد نقشگرا ،با بحث
حال در بالغت اسالمی برابری دارد.
 -1سوره همزه با نفرین و تهدید و انذار آغاز شده است و این نشانگر آن است که مخاطب سوره
در محیط مکه منکر است .از این روی ،خداوند متعال در پی انتقال پیام مهمی به مخاطب است و لذا از
نفرین و تهدید بهره میبرد.
 -9کوتاهی سوره همزه از فضای ویژهای حکایت دارد .چه فضای مکه ،فضایی کفرآلود است و
سران کفر نسبت به نشر آیات قرآن کریم که با اهداف ،برنامهها ،اعمال و رفتار آنان ناسازگار است،
مقاومت نشان میدهند .بنابراین در این فضا که ایجاد ارتباط با مردم به سختی امکانپذیر است تنها
سخنان کوتاه مؤثر است.
 -1ایجاز در بیان ،حرارت در تعبیر ،هماهنگی و انسجام خاص در آهنگ کلمات و لحن کوبندۀ
سوره از یک سو ،این نکته را متداعی میسازد که خداوند قصد دارد از رهگذر این سوره ،برای بیدار
ساختن مردم به اعماق دل و جان کافران راه یابد تا بتواند از این طریق فطرت آلودۀ آنان را بیدار سازد
تا آنان خود از راه فساد و تباهی بازگردند و در مسیر هدایت و رستگاری گام نهند و از سوی دیگر نیز
خداوند متناسب با فضای شعر و شاعری حاکم بر مکه از نیروی شگفتآور و سحرآمیز فصاحت و
بالغت در جهت دگرگونی و تغییر مردم آن سامان بهره میبرد.

 -5تجزیه و تحلیل زبانشناختی سوره
فرانقش متنی نشان میدهد که چگونه یک پیام به کمک زبان و متناسب با بافت انتقال مییابد و
چگونه آنچه میگوییم با آنچه پیشتر گفته شده ،مرتبط است .بنابراین ،فرانقش متنی با ساخت متن سر
و کار دارد .در این قسمت ،از بخشهای مهم پیام در نزد گوینده ،دانستههای شنونده ،چگونگی
سازمانبندی اطالعات ،اطالع نو و کهنه و نقطه آغاز پیام ،سخن به میان میآید.
فرانقش متنی ،متضمن نحوۀ سازماندهی پیام ،چینش سازههای آن و هماهنگیاش با پیامهای دیگر
و نیز بافت گستردهتری است که در آن مینویسیم یا سخن می گوییم (تامپسون .)91 :1111 ،فراکارکرد
متنی ،کاربرد زبان برای تولید متون گفتاری و نوشتاری است و در پی کشف روابط حاکم بر اجزای
تشکیل دهندۀ یک متن است که انسجام متن را فراهم میآورند ( .)Halliday, 1999: 96در حقیقت
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فراکارکرد متنی ،از این مسأله سخن می گوید که تا چه میزان بند و نوع چینش بندهای متن به
شکلگیری متن یاری میرساند .در واقع ،این فرانقش از این مفهوم سخن میگوید که چه چیزی،
چگونه گفته میشود؛ یعنی چگونه گوینده یا نویسنده ،خواننده را به سمت ادراک روابط میان بندها
سوق داده و صورت بندی گفتمان در یک کل معنادار را ممکن میسازد« .فرانقش متنی شیوهای برای
کاربرد زبان نیست ،بلکه بر عکس منبعی است برای تضمین اینکه آنچه گفته میشود متناسب و با
بافتاش مرتبط است» (هلیدی و حسن .)212 :2959 ،هلیدی ،روابط میان بندها را به دو گونۀ درونی
و بیرونی تقسیم میکند؛ سطح بیرونی بند را زیر عنوان انسجام بررسی میکند و عوامل انسجامی که
پارههای مختلف متن را به هم میپیوندد ،به خواننده یا شنونده در ادراک متن یاری میرساند .و عبارت
از ارجاعات درون متنی و برون متنی ،حذف ،جایگزینی ،تضاد ،هممعنایی و تکرار میباشد .و امّا
روابط درونی متن به ساختار موضوعی (آغازه و آویزه) و ساختار اطالعات گفتمان تقسیم میشود
(روبینز)928 :2959 ،؛ بنابراین فراکارکرد متنی ،از یک سو ،ساخت مبتدایی یعنی میزان و چگونگی
ساختار دادن به اطالعات را (از جانب گوینده) ،و از دیگر سو ،ساخت اطالعدهندگی ،یعنی میزان کهنه
و نو بودن اطالعات (از جانب گیرنده) و ارتباط میان اطالعات ارائه شده و سایر اطالعات گفتمان را
مشخص میکند (حرّی .)211 :2988 ،در ادامه فرانقش متنی سوره همزه در سه نقش ساخت آغازه و
آویزه ،ساخت اطالعاتی و انسجام مورد تحلیل قرار میگیرد.

 -7-5ساخت آغازه و آویزه سوره (آغازگری پایانبخشی)
ساخت آغازه و آویزه هر بندی آشکار مینماید که موضوع بند نزد گوینده در رابطه با چیست؛ از
این رو این ساخت گوینده محور است .این نظام از ساختار بند سخن میگوید و به آرایش و چینش
کلمهها و عبارتها در بند توجه میکند .اگر در ساخت آغازین فاعل قرار بگیرد بند بینشان است؛ اما
اگر نقشی غیر از فاعل همچون فعل و مفعول قرار بگیرند بند نشاندار خواهد بود (هلیدی و حسن،
 .)15 :2959اما از آن جا که زبان عربی از نوع سازه زبانی(vsoفعل+فاعل +مفعول) است بند بینشان،
بندی است که در ابتدای آن فعل قرار بگیرد .در بند نشاندار گوینده سعی در برجسته نمودن موضوعی
یا تاکید بر نقشی برای انتقال گفتمان به مخاطب دارد.
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بند

آغازگر

آویزه

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ (بسم اهلل) مرکب (بینافردی وجه نما  +تجربی)  +نشاندار الرّحْمَنِ الرّحِیمِ
وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزۀٍ لُّمَزۀٍ

(وَیْلٌ )ساده ،تجربی  +نشاندار

لِّکُلِّ هُمَزۀٍ لُّمَزۀٍ

الّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

(الّذِی )ساده ،تجربی  +نشاندار

جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

یَحْسَبُ أنّ مَالهُ أخْلدَهُ

(یَحْسَبُ )ساده ،تجربی +بینشان

أنّ مَالهُ أخْلدَهُ

کلّا لیُنبَذنّ فِی الْحُطمَۀِ

(کلّا  +لیُنبَذنّ) مرکب (بینافردی وجه نما  +تجربی)  +بی نشان

فِی الْحُطمَۀِ

وَمَا أدْرَاکَ مَا الْحُطمَۀُ

(و ما أدْرَاکَ )مرکب (متنی +بینافردی  +تجربی)  +بی نشان

مَا الْحُطمَۀُ

نارُ اللّهِ الْمُوقدَۀُ

(نارُ اللّهِ )ساده ،تجربی  +نشاندار

الْمُوقدَۀُ

الّتِی تطّلِعُ عَلى الْأفْئِدَۀِ

(الّتِی) ساده تجربی  +نشاندار

تطّلِعُ عَلى الْأفْئِدَۀِ

إِنّهَا عَلیْهِم مُّؤْصَدَۀٌ
فِی عَمَدٍ مُّمَدَّدَۀٍ

(إِنّهَا  +عَلیْهِم) مرکب (متنی ساختاری +بینافردی وجه نما+
تجربی) نشاندار
(فِی عَمَدٍ) مرکب (متنی ساختاری  +تجربی)  +نشاندار

مُّؤْصَدَۀٌ
مُّمَدَّدَۀٍ

با توجه به جدول فوق ،نکات زیر قابل توجه است:
 -7اگر بسم اهلل در نظر گرفته نشود در این سوره چهار آغازگر مرکب و پنج آغازگر ساده دیده
میشود .از بین انواع آغازگرهای مرکب ،آغازگر مرکب (بینافردی  +تجربی) در این سوره بیشترین
کاربرد را دارد .وجود بندهای ساده در متن سبب ایجاد ساختار زبانی غیر پیچیده شده است .در
حقیقت این نوع آغازگر به نحوی سبب عدم ایجاد پیچیدگی و تکلف زبانی میگردد و از آنجا که
فضای گفتمانی سوره نقد نظام سرمایهداری و ایجاد گفتمانی جدید است؛ این بندهای ساده سبب درک
راحتتر موضوع از سوی مخاطب و جذب انگیزه برای دریافت ادامه متن میگردد.
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 -2همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،آغازه نشاندار هفت بار در این سوره استفاده
شده است .آغازگر نشاندار با قرار دادن عنصری غیر از فعل در ابتدای سوره ،ساخت رایج را بر هم
میزند و اهداف خاص گوینده را از چنین ساختی ،بیان میکند و از آنجایی که سوره به دنبال برهم
زدن نظامی گفتمانی رایج در عصر نزول است به کارگیری آغازگر نشاندار و آشناییزدایی از ساختار
رایج سبب برجستهسازی و القاء بهتر موضوع به مخاطب میگردد .مبتدای «ویلُ» و «الذی» و «الّتی» و
«انّها» جمله اسمیه را شکل میدهند که همراه خود تأکید را به دنبال دارند و در آخرین آیه ،آغازگر
نشاندار ،تخصیص و اهمیت را میرساند؛ چرا که «تقدیم آنچه که حقش تأخیر است ،بیانگر اهمیت
چیزی است که مقدم شده است» (جرجانی.)19-11 :2581 ،
 -9در ابتدای سوره ،خداوند ،تصویری از تصویرهای واقعیت را در روزگار نخستین دعوت نشان
میدهد .این تصویر در عین حال نمونهای است که در هر محیطی تکرار میگردد .تصویر شخص پستی
است که احساس میکند مال و ثروت ارزش واالی زندگی است؛ امّا با تهدید و بازداشتن شدید و با
«ویلُ» که به عنوان آغازگر در ابتدای سوره قرار گرفته است رو برو میشود و دلیل این امر این است
که اسالم با حالتی رویارو شده که از برخی از مشرکان نسبت به پیامبر خدا (ص) و در حق مؤمنان سر
زده است .پاسخ این کار زشت با تهدید هراسناک و هراسانگیز داده شده است.
 -4خداوند با به کار بردن آغازه بینافردی «ویلُ» در آیه اول ،نوعی رابطه تعاملی با مخاطب خود
برقرار میکند و در ادامه برای تهدید و بازداشتن سخت و شدید از مبتدای متنی استفاده میکند.
 -5خداوند با ذکر عناصر بینافردی چون «إنّ» در آیه هشتم ،دیدگاه خود را نسبت به موضوع
مشخص میکند که آتش خداوندی ،آتش یگانۀ ویژهای است و همگون آن مشاهده نشده است.

 -2-5ساخت اطالعاتی سوره
آرایش یک متن به لحاظ واحدهای اطالعاتی ،از دیگر عوامل متنی است که بر اساس تمایز بین
اطالع کهنه و نو صورت میگیرد ،در ساخت اطالعاتی ،گوینده این مطلب را در نظر میگیرد که چه
چیزی از قبل برای مخاطب مشخص و چه چیزی بر او پوشیده است؛ چرا که برای گوینده ،چیزی
نامعلوم نیست .بر اساس آنچه گفته شد؛ ساخت اطالعاتی نیز باید به دو عنصر آشنا و ناآشنا تقسیم
شود (دبیرمقدم« .)12 :2981 ،اطّالع آشنا ،اطالعی است که به نحوی بر مخاطب آشکار است و یا
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گوینده آن را نزد مخاطب آشکار میپندارد و اطالع ناآشنا ،اطالعی است که پیش از عرضۀ آن در متن،
سخنی از آن به میان نیامده است» (مهاجر و نبوی .)211 :2911 ،ساخت اطالعاتی حاصل کنش متقابلی
است میان آنچه تاکنون دانسته و شناخته شده است یا قابل پیشبینی است (اطالع کهنه) و آنچه
نادانسته ،ناشناخته و غیرقابل پیشبینی است (اطالع نو) .بدیهی است که نخست اطالع کهنه ظاهر می-
شود و سپس بر مبنای این اطالع کهنه (دانستههای شنونده) اطالع نو بیان میشود .بنابراین ،پیام بر سر
زبان آمدۀ گوینده و دریافت شده از سوی مخاطب ،ساختاری دارد که میتوان آن را بر حسب اهمیت
اطالعات و مرزهای میان واحدهای زبانی مرتب کرد؛ از این ساختار عموماً به ساختار اطالعات گفتمان
یاد میکنند( .همان)211 :
واحد اطالع در واقع تقابلی است میان آنچه از قبل شناخته شده و قابل پیشبینی است و آنچه
جدید و غیرقابل پیشبینی است .بنابراین میتوان گفت واحد اطالع ،ساختاری است که از دو
نقش«اطالع کهنه» و «اطالع نو» تشکیل شده است (هلیدی و متیسن .)85 :1111 ،برای تشخیص اطالع
نو باید به دو نکته توجه کرد -2 :اطالع نو «برجستگی نواختی» دارد؛  -1اطالع کهنه معموالً قبل از
اطالع نو میآید .بنابراین در حالت بینشان ،جایگاه اطالع نو در انتهای واحد اطالع است ،اما گاهی
اطالع کهنه پس از آن میآید (همان .)52 :تقابل میان اطالعات کهنه و نو ،از منظر شنونده است که
تعریف میشود .زیرا گوینده همواره از دانستههای خود سخن میگوید .پس همه چیز برای وی کهنه
است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ساخت آغازگری-پایانبخشی «گوینده محور» و ساخت اطالع
«شنونده محور» است (همان .)59 :از نظر هلیدی ،در جمالت سادۀ بینشان –یعنی جملهای که مطابق
با الگوی دستور زبانی به کار رفته باشد -معموالً اطالع کهنه در جایگاه آغازین و اطالع نو در
چهارچوب پایانی قرار میگیرد؛ امّا اگر آنچه در حالت عادی باید در آغاز یک جمله بیاید ،در جایگاه
خویش قرار نگیرد ،هر آنچه که در جایگاه آغازگر قرار گرفته ،حامل اطالع نو خواهد بود؛ به عبارتی
دیگر ،هرگونه جابهجایی سازهها از جایگاه بینشان خود به جایگاه آغازگر ،سبب به وجود آمدن
ترتیب واژگانی جدید و در نتیجه ،ساخت نشاندار جمله می شود (آقا گلزاده .)295 :2951 ،اکنون در
جدول ذیل در سوره همزه اطالع کهنه و نو نشان داده خواهد شد.

کارکرد فرانقش متنی در سوره «هُمَزَه» بارویکرد زبانشناسی نقش گرای هلیدی 15 
بند

وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزۀٍ لُّمَزۀٍ

مبتدا /ساخت اطالعی

وَیْلٌ :اطالع نو

خبر /ساخت اطالعی

نوع بند

لِّکُلِّ هُمَزۀٍ لُّمَزۀٍ :اطالع کهنه نشاندار

الّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ الّذِی :اطالع کهنه

جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ :اطالع نو

نشاندار

یَحْسَبُ أنّ مَالهُ أخْلدَهُ یَحْسَبُ :اطالع کهنه

أنّ مَالهُ أخْلدَهُ :اطالع نو

بینشان

کلّا لیُنبَذنّ فِی الْحُطمَۀِ لیُنبَذنّ :اطالع کهنه

فِی الْحُطمَۀِ :اطالع نو

بینشان

وَمَا أدْرَاکَ مَا الْحُطمَۀُ

وَمَا أدْرَاکَ :اطالع نو

مَا الْحُطمَۀُ :اطالع کهنه

بینشان

نارُ اللّهِ الْمُوقدَۀُ

نارُ اللّهِ :اطالع نو

الْمُوقدَۀُ :اطالع کهنه

نشاندار

تطّلِعُ عَلى الْأفْئِدَۀِ :اطالع نو

نشاندار

إِنّهَا عَلیْهِم مُّؤْصَدَۀٌ

ها :اطالع کهنه

عَلیْهِم مُّؤْصَدَۀٌ :اطالع نو

نشاندار

فِی عَمَدٍ مُّمَدَّدَۀٍ

فِی عَمَدٍ :اطالع نو

مُّمَدَّدَۀٍ :اطالع کهنه

نشاندار

الّتِی تطّلِعُ عَلى الْأفْئِدَۀِ الّتِی :اطالع کهنه

بر اساس جدول فوق ،نکات زیر به دست میآید:
الف -ویلٌ کلمهای است که برای تهدید کوبنده به کار میرود .این سوره با تهدید کوبنده آغاز شده
است و به شکل نکره در ابتدا آوردن آن جایز شده است .کلمه ویلٌ ،معموالً در مورد پریشانی و
بیچارگی خودکرده به کار برده میشود (طالقانی ،2982 ،ج  .)191 :9در این سوره خداوند با ویلٌ آغاز
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نموده و به زیبایی زیانکاری و بیچارگی انسان را به تصویر کشید .بنابراین مهمترین پیام گوینده در این
سوره در آیۀ نخست آمده و آن بیچارگی انسان در پرتو جمعآوری مال و ثروت و عیبجویی از مردم
است .اگر چه بند نشاندار است و آغازه بند را میتوان به عنوان اطالع نو در نظر گرفت ولی چون
واژههای همزه و لمزه به صورت نکره ذکر شدهاند در اینجا میتوان آنها را نیز اطالعی نو محسوب
کرد .خوی و روش و عادات افراد خودبین و خودپرست را میرساند که در هر وضعی باشند به هر
وسیله آشکار و پنهانی که دارند -گرچه با اشاره و طعن باشد -کوشش دارند که دیگران را موهون
نمایند و خصائل انسانی و شخصیت آنها را خرد کنند ،تا راه نفوذ و بهرهکشی از مردم را به سوی خود
بیمانع و بازگردانند (همان.)191 :
 -1کلمه الذی که «کُلّ» را توصیف میکند ،اطالع کهنه به شمار میآید .در قسمت بعدی آیه «جَمَعَ
ماالً» نکره است و اطالع نو محسوب میگردد .علت نکره ذکر شدن آن ،بسیاری یا ناچیزی اینگونه
مال را بیان مینماید .مالی که با نابود کردن مردم و شخصیت آنان انباشته شده است.
 -9فعل «یَحسَبُ» به صورت مضارع است .فعل مضارع از نظر زمان به حال و آینده مربوط می-
شود و اطالع کهنه به شمار میرود .واژه حِسبان ،به اندیشۀ غیرواقعی اطالق میشود .اضافۀ «مال» به
ضمیر «ه» و تصریح به آن بجای «انّه» تحکیم نسبت و تقریر حسبان «پندار» را میرساند .فعل ماضی
«أخلدَه» به عنوان اطالع نو اشعار به فراغت از این پندار و تحقق آن دارد :میپندارد آن مالی که بخود
پیوسته و به جمع و شمارۀ آن دلبسته ،وی را جاویدان داشته است.
 -1خداوند در ابتدای آیه با استفاده از حرف ردع «کلّا» نفی دوام خوی همز و لمز را مطرح میکند
و فعل لیُنبَذنّ اطالع کهنه محسوب میشود .فعل مؤکد و مجهول که اشعار به کوشش و فعالیت عوامل
ناشناختهای برای دور افکندن او «همزه لمزه» دارد (همان.)191 :
 -9در بند پنجم خداوند با ادات پرسشی «ما» حُطمه را تفسیر میکند .از آنجایی که الحُطمه به
صورت معرفه به کار رفته ،اطالع کهنه به شمار میرود.
 -1در بند ششم حطمه را به آتش برافروخته الهی تفسیر میکند که اطالع نو است .در این آیه «نار
اهلل» خبر است برای ضمیر محذوف که به «الحطمه» برمیگردد (رفسنجانی ،2989 ،ج  .)199 :11در
این بند و بندهای بعدی نوعی از هماهنگی تصویری و شعوری است که با کار عیبجو و طعنهزن
همخوانی دارد (سید قطب ،2981 ،ج .)599: 1
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 -1در بند هفتم کلمه «الّتی» که آتش الهی را توصیف میکند اطالع کهنه است و جمله «تطّلِعُ عَلى
الْأفْئِدَۀِ» اطالع نو محسوب میشود .نخستین جرقههای آتش الهی از قلوب ظاهر می شود به این دلیل
قلبهای آنان کانون کفر و کبر و مرکز حب دنیا و ثروت و مال است (مکارم شیرازی و همکاران،
 ،2911ج .)912 :11
 -8در بند هشتم ضمیر «ها» به «نار» برمیگردد که اطالع کهنه است و «علیهم مؤصده» اطالع نو
میباشد .این آتش سوزان بر آنها به صورت دربسته است .در حقیقت همانگونه که آنها اموال خود
را در گاوصندوقها و مخازن دربسته نگاه میداشتند ،خداوند هم آنها را در عذاب دربستۀ دوزخ که
راه خالص و نجاتی از آن نیست ،زندانی میکند (همان.)911 :
 -5در آخرین بند ،بیان حالت دوزخیان است که به صورت اطالع نو محسوب میشود .فِی عَمَدٍ
مُّمَدَّدَۀٍ به صورت نکره و ناشناخته بودن ذکر شده است که نشان از عظمت و تهدید خداوند نسبت به
جمعآوری کنندگان ثروت و مال است.

 -9-5انسجام
هلیدی و متیسن معتقدند بخشهای ساختاری فرانقش متنی تنها تا سطح بند مرکب نقشآفرینی
میکنند؛ در مراتب باالتر از بند ،بخش غیرساختاری فرانقش متنی جریان گفتمان را هدایت میکند .به
زعم آنها ،مجموعهای از نظامهای واژی-دستوری وجود دارند که به ویژه برای مراتب باالتر از بند شکل
گرفتهاند .این نظامها ریشه در فرانقش متنی دارند و مجموعۀ آنها را «نظام انسجامی» مینامند ( هلیدی،
متیسن)991 :1111 ،؛ بنابراین انسجام مربوط به مناسبات معنای متن است که موجب وحدت و یکپارچگی
آن میشود؛ لذا انسجام را ناشی از پیوند مجموعهای از واژگان و جمالت معنادار میدانند .وی نیز انسجام را
مفهومی معنایی میداند که بیانگر روابط معنایی موجود در متن است (هلیدی و حسن.)1 :2511 ،
یکی از مباحث مهم مورد توجه زبانشناسان نقشگرا ،مبحث انسجام است .هلیدی و حسن در
سال  2511این نظریه را با عنوان « »cohesion in Englishمطرح کردند .بعدها این نظریه را بسط
دادند و هماهنگی انسجامی و پیوستگی را نیز بر آن افزودند .انسجام ،ابزار زبانی است که ویژگی
متنیّت (بافتار) را فراهم میکند .انسجام یک مفهوم معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن،
اشاره میکند و شناسایی متن از غیر متن را میّسر میسازد (.)Halliday & Hasan, 1976: 9
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گوت وینسکی معتقد است «متون ،ممکن است انسجام ضعیفتر یا قویتر داشته باشند؛ امّا هیچ
متنی بدون انسجام ،وجود نخواهد داشت» (وینسکی )99 :2511 ،برخی از گونههای انسجام در دستور
زبان تبلور مییابند و برخی دیگر در واژگان .بنابراین میتوان گفت که متنی اگر متن باشد ،باید ویژگی
اصلی خود را که همان داشتن انسجام است ،داشته باشد .انسجام یک رابطه معنایی است؛ امّا همانند دیگر
اجزای نظام معنایی از طریق نظام دستوری ،واژگانی و پیوندی تحقق مییابد (.)Halliday, 1976: 5-6

عواملی که به متن انسجام میبخشد عبارتاند از :ارجاع ،حذف و جایگزینی .ادات ربط و عوامل
انسجام واژگانی نیز عبارتند از :هم معنایی ،تضاد معنایی ،شمول معنایی ،رابطۀ جزء و کل و همآوایی
(ر.ک :مهاجر .)11-99 :2911 ،پس انسجام متنی با این توصیف در پنج نوع خالصه میشود :ارجاع،
جانشینی ،حذف ،انسجام واژگانی و ارتباط منطقی جمالت .اما از آنجا که ارجاع ،جانشینی و حذف،
عناصر دستوری هستند ،در ضمن عنوان کلیتری به نام انسجام دستوری قرار میگیرند .از اینرو ،انواع
انسجام را میتوان در سه گونه «انسجام واژگانی»« ،انسجام دستوری» و «ارتباط منطقی بین جمالت»
بیان کرد (صادقی.)12 :2951 ،
در این بخش سوره همزه از حیث انسجام دستوری ،انسجام واژگانی در جدول ذیل نشان داده
خواهد شد.
انسجام دستوری
 -1ارجاع
مرجع

ارجاع

نوع ارجاع

شمارۀ آیه

کُلّ

الذی

درون متنی ماقبل

1

ماالً

ضمیر عددّهُ

درون متنی ماقبل

1

مال

ضمیر أخلده

درون متنی ماقبل

9

نار

التی

درون متنی ماقبل

1

کارکرد فرانقش متنی در سوره «هُمَزَه» بارویکرد زبانشناسی نقش گرای هلیدی 13 

نار

ضمیر ها

درون متنی ماقبل

8

الحُطمه

ضمیر هی

درون متنی ماقبل

1

انسان

ضمیر هو ،ک

برون متنی

9

 -2حذف
نوع حذف

موضوع محذوف و

قرینه

نوع قرینه

خبر

وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزۀٍ لُّمَزۀٍ

سیاق

داخلی و مابعد محذوف

خبر

وَمَا أدْرَاکَ

سیاق

داخلی و مابعد محذوف

مبتدا

نارُ اللّهِ الْمُوقدَۀُ

سیاق

داخلی و مابعد محذوف

آیه

 -3جانشینی …………………
بر اساس جدول فوق ،مشخص شد که  -2در این سوره ،انسجام دستوری از نوع جانشینی به کار
نرفته است و بیشتر ضمایری که ارجاع خارجی دارند ،به اولین شنونده متن قرآن یعنی رسول اکرم
(ص) ارجاع داده میشوند -1 .کلمه «الذی» به کلمه «کُلِّ هُمَزۀٍ لُّمَزۀٍ» ارجاع داده میشود و ضمیر «هُ»
به «ماالً» و کلمه «الّتی» به کلمۀ «نار» و ضمیر «ها» به «نار» و ضمیر «هی» به «الحُطمه» ارجاع داده می-
شوند و از این طریق این ارجاع به ماقبل ،به جمله قبلی پیوند میخورند و آن را به بافتی واحد تبدیل
میکنند و انسجام متن را رقم میزنند -9 .ضمایری که در این سوره ،ارجاع برون متنی دارند ،از آن-
جایی که مرجع آنها در متن موجود نیست ،نمیتوانند به متن انسجام ببخشند هر چند که مرجع آنها
(در اینجا انسان) از سیاق قابل دریافت باشد .این ضمایر که در ابتدای سوره ذکر شدهاند ،خواننده را
وادار میکنند که از بافت برونزبانی آگاهی یابد و برای درک مرجع ضمایر به دنیای فضای موقعیتی
سوره چون زمان نزول سوره و شأن نزول آن باشد ،لذا اینگونه ارجاعات قادر نیستند به متن انسجام
بدهند -1 .خبر محذوف «ویلٌ» و خبر «أُنّ» محذوف و خبر «ما» محذوف و مبتدای محذوف «نارُاهللِ»
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باعث تعامل بیشتر خواننده با متن می شوند؛ چرا که خواننده متن را وادار میکنند که متن قبلی را در
ذهن خود نگه دارد تا آن را با متن بعدی پیوند بزند .در اینجا زنجیره یکسانی و روابط معنایی (گره)
همطبقهای ،هماهنگی انسجامی را ایجاد میکنند.
انسجام واژگانی
 -2تکرار :ماالً ،ما ،الحُطمه

 -1تضاد ….

 -9هم آیی هُمَزه ،لُّمَزه ،جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ،مَالهُ

أخْلدَهُ….
 -2تکرار واژههای «ماالً»« ،ما»« ،الحُطمه» از طریق ارتباط با آیات قبلی ،متن را به متنی منسجم
تبدیل میکند .در این سوره عالوه بر تکرار در واژههای «لُمزه»« ،عَدّده»« ،أخلده»« ،الحُطمه»« ،المُوقده»،
«األفئده»« ،مُؤصَدَه»« ،مُمَدّده» ،تکرار اوایی (رعایت فاصله) وجود دارد .این واژهها چهار یا پنج حرف
دارند و این نشانه اعجاز ادبی قرآن است .تکرار آوایی در انسجام واژگانی سوره همزه نقشآفریناند.
 -1همچنین میان واژههای هُمَزه ،لُّمَزه ،جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ،مَالهُ أخْلدَهُ ،همآیی که از عناصر انسجام واژگانی
است ،وجود دارد .این عناصر واژگانی در چارچوب موضوع متن سوره همزه است که به هم مربوط میباشند.
 -7-9-5انسجام پیوندی
پیوندها یا عناصر ربطی از دیگر عوامل انسجام در متن هستند که میان جملهها قرار میگیرند و آن-
را به هم پیوند میدهند «در هر زبان ،کلمات و عباراتی هست که نقش آنها انتقال خواننده یا شنونده
از جملهای به جملۀ بعد است» (صلحجو .)11 :2952 ،این عوامل متنوع و کارکرد آنها متفاوت است؛
یارمحمدی عوامل ربطی را در این موارد بر میشمرد:
 -2اضافی :به این صورت که توضیح و اطالعاتی را به جملههای قبلی اضافه مینماید ،مانند :واو،
به عالوه ،نیز ،همچنین و …
 -1سببی :حروفی هستند که بین رویداد یک فصل یک جمله با رویداد جمله دیگر ارتباط سببی
ایجاد میکند ،مانند :زیرا ،چون ،پس ،در نتیجه ،بنابراین ،به خاطر…
 -9زمانی :کارکرد این ادات ارتباطی برای بیان توالی زمانی بین رویدادهای دو یا چند جمله است؛
از قبیل :وقتی که ،سپس ،تا ،بعداً ،به محض اینکه … (یارمحمدی .)95 :2989 ،اکنون در جدول ذیل
عوامل ربطی نشان داده خواهد شد.
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انسجام پیوندی
 -2ارتباط اضافی « -2و» در «وَمَا أدْرَاکَ»  -1ارتباط اضافی توضیحی «الّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ»
شرح و توضیح هُمَزه و لُّمَزه
«الّتِی تطّلِعُ عَلى الْأفْئِدَۀِ» توضیح « نارُ اللَّهِ الْمُوقدَۀُ »
 -1ارتباط سببی « -2یَحْسَبُ أنّ مَالهُ أخْلدَهُ» حرف تأکید أنَّ از ادوات پیوندی سببی  -1همچنین
حرف تأکید إنَّ در آیۀ « إِنّهَا عَلیْهِم مُّؤْصَدَۀٌ» از ادات پیوندی سببی
بر اساس جدول فوق نکات ذیل به دست می آید:
ارتباط اضافی :به این صورت که توضیح و اطالعاتی را به جملههای قبلی اضافه مینماید .مانند :و،
به عالوه ،نیز …« .و» در «و ما أدریک» از ادات ارتباط اضافی است .در ارتباط اضافی توضیحی،
نویسنده ،شرح ،توضیح و یا وصفی به جملۀ قبل میافزاید .در سوره همزه آیۀ « الّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ»
به توضیح و شرح « هُمَزه و لُّمَزه» میپردازد .هم چنین جمله « الّتِی تطّلِعُ عَلى الْأفْئِدَۀِ» به توضیح و
شرح « نارُ اهلل الموقده» میپردازد.
ارتباط سببی :حروفی هستند که بین رویداد یا فعل یک جمله با رویداد جمله دیگر ارتباط سببی
ایجاد می کند ،مانند :زیرا ،چون ،پس ،در نتیجه ،بنابراین ،به خاطر …؛ در آیۀ « یَحْسَبُ أنّ مَالهُ أخْلدَهُ»
حرف تأکید أنَّ از ادوات پیوندی سببی است که با جمله قبل ارتباط سببی ایجاد نموده است .همچنین
حرف تأکید إنَّ در آیۀ « إِنّهَا عَلیْهِم مُّؤْصَدَۀٌ» از ادات پیوندی است .هلیدی ادوات سنجشی را نیز جزئی
از ادوات شرط برمیشمرد .کلمه ما استفهامیه در اول «ما أدریک» و «ما الحُطمه» سنجشی است.

 -6ارتباط منطقی جمالت
تمام جمالت متن در واقع با هم نوعی ارتباط معنایی و منطقی دارند که باعث میشود کل متن را
به هم پیوند بزند .این نوع انسجام ،ساختار منطقی سوره را نمایانگر میسازد .در یک جمله ،مسأله یا
مشکلی یا موضوعی طرح میشود؛ جمله یا جمالت بعدی به این طرح موضوع یا مسأله پاسخ میدهند
و در حقیقت جمله یا جمالت بعدی دلیل بر مدعایی است که قبل از آن مطرح شده است.
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 -7نتیجه
 -2از منظر فرا کارکرد متنی تمام جمالت سوره همزه ،در جریان ارتباط و تبادل منطقی با یکدیگر قرار دارند.
 -1سوره همزه به لحاظ ساخت آغازگانی-پایانی ،به جای کاربرد جملهها به شکل رایج در زبان عربی
(الگوی جمله اسمیه و فعلیّه) ،آغاز کالم را در نه آیه تغییر داده و عنصر بینافردی را برای تأکید و
برجستهسازی در ابتدای کالم قرار داده که بر ارتباط قوی میان کوینده و شنونده داللت دارد.
 -9از منظر ساخت اطالعی ،مهمترین پیام خداوند در این سوره در آیۀ نخست آمده و آن بیچارگی
انسان در پرتو جمعآوری مال و ثروت و عیبجویی از مردم است .در آخرین آیۀ «فی عمدٍ مُمدده»
که اطالع نو محسوب میشود ،تهدید خداوند نسبت به جمعکنندگان مال و ثروت را نشان داده است.
 -1عوامل ایجاد و انسجام متن (انسجام دستوری ،واژگانی و پیوندی) ارتباط گریزناپذیری در این
سوره با هم دارند که عدم وجود آنها موجب گسیختگی متن میشود و بیشترین بسامد ابزارهای
دستوری مربوط به «ارجاعات ضمیری» و حذف مبتدا و خبر است که باعث تعامل بیشتر خواننده با
متن میشوند و نیز نقشی مهم در تداوم متنی ایفا کردهاند.
 -9در رابطه با ابزار پیوندی متن ،ارتباط اضافی و سببی و حرف عطف «و» و حرف «أنَّ و إنَّ» در میان
آیات نهگانه سوره همزه ،ارتباط و پیوند عمیقی برقرار کرده و مخاطب را در انتقال پیام یاری نمودهاند.
 -1در سوره همزه (با رویکرد نظریه نقشگرای هلیدی) ،کثرت مبتدای مرکب ،اطالع قدیمی و شناخته
شده و انسجام دستوری و واژگانی و پیوندی ،اثر زیادی در تأکید و هماهنگی و برجستگی کالم ایفا نمودهاند.
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