بررسی تطبیقی عناصر انسجام متنی در سوره مبارکه ناس
و ترمجه فارسی آن برپایه نظریه انسجام منت هالیدی و حسن


غالمحسن اورکی



الخاص ویسی

چکیده
ساختار متن ﻗﺮآن کﺮیم بهگونهای است که ﺗوﺟه پژوهشگﺮان هﺮ عصرﺮی را ﺟلر

کرﺮ ا اسرت

امﺮوزا نیز این موضوع ر مطالعات میانرشتهای ،بهویژا ر حوزۀ ین و معرار ﻗﺮآنری ،ﺟایگراا
خاصی پیدا کﺮ ا است هد این پژوهش ،ﺗحلیل مقایسهای عناصﺮ انسجام متنی ر سورة مبارک
ناس و ﺗﺮﺟمۀ فارسی آن بﺮپایۀ مبانی نظﺮیۀ انسجام متن هلیدی و حسن و ر چهارچوب رویکﺮ
زبانشناسی متن است؛ ازاینرو ،عناصﺮ انسجام متن سورة ناس را ر مقایسه با ﺗﺮﺟمة فارسری آن
از مهدی الهی ﻗمشهای بﺮاساس مبانی چهارچوب نظرﺮی پرژوهش ،با روش ﺗوصیﻔی -ﺗحلیلی و
آماری بﺮرسی میکنیم ا اهای پژوهش را از ﻗﺮآن کﺮیم ،منابع ﺗﻔسیﺮی معتبرﺮ و نﺮمافرزار ﺟرامع
ﺗﻔاسیﺮ نور گﺮ آوری کرﺮ اایم برا ﺗحلیرل آنهرا بره نترایجی رسریدیم :ضمن وﺟو ﺗﻔاوتهرا و
شباهتها ر کاربست عوامل ستوری و واژگانی ،هﺮ و متن سورة ناس و ﺗﺮﺟمة فارسی انسجام
بسیاری ارند و بیشتﺮین عناصﺮ انسجامی ،عناصﺮ واژگانیاند
کلیدواژهها :ﻗﺮآن کﺮیم ،نظﺮیۀ انسجام ،سورۀ ناس ،زبانشناسی متن

ررررررررررررررررررررررررررررررررر

 انشجوی کتﺮی ،گﺮوا زبان شناسی همگانی ،واحد اهواز ،انشگاا آزا اسالمی ،اهواز  ،ایﺮان ()g.oraki.ling@gmail.com
 استا یار انشگاا پیام نور ایﺮان

ﺗاریخ ریافت 50/11/50 :ﺗاریخ پذیﺮش59/50/50 :

مقدمه

زبانشناسی متن یكی از شاخههای بهنسبت جدید در زبانشناسی است که وظیفـة آن
«بررسی آن دسته از قواعد زبانی اسـت کـه عناسـر زبـانی فراتـر از مـرز جملـه را دربـر
میگیرد( ».البرزی)10 :1036 ،؛ برایناساس ،آقاگلزاده ( )1037اعتقـاد دارد زبانشناسـی
متن بهدنبال شیوههای تولید و درک متون و درکل ،شناسایی ساختار متون مختلـف اسـت.
یكی از رهیافتهای مهم در مخالعات زبانشناختی متن که بهتازگی توجه پژوهشـگران مخالعـات
میانرشتهای را جلب کرده است ،رویكرد انسجام متن 1از هلیدی و حسن )1756( 2است.
این رویكرد کاربردی که در نیمۀ دوم قرن بیستم مخـرح شـد ،مـتن را تنهـا برمبنـای
ساختارهای زبانی توسیف نمیکند .مخابق ایـن دیـدگاه« ،مـتن» واحـد زبـانی و معنـایی
بزرگتر از جمله است .جمالت متن روابط معینی دارند که آن را از مجموعة جمالتی جدا
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میکند که تصادفی کنار هم قرار گرفتهاند.
بهگفتة هلیدی و حسن ( )1736یكی از این مشخصهها انسجام است .دربین مكاتب
مختلف زبانشناسی ،مكتب نقش گرا بیشترین بررسی را در حوزة مـتن و انسـجام کـرده
است (ساسانی.)134 :1037 ،
از دیدگاه هلیدی و حسن ( )7 :1756بخشی از انسجام از رهگـذر دسـتور و بخشـی
دیگر از رهگذر واژگان تحقق مییابـد؛ بنـابراین میتـوان گفـت دو نـوع انسـجام داریـم:
دستوری و واژگانی .عوامل انسجام دسـتوری ،ارجـاع ،حـذف و جانشـینیاند .مهمتـرین
عوامل واژگانی نیز بازآیی و باهمآییاند.
انسجام متن ،مفهوم معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره میکنـد
و آن را بهعنوان متن مشخ

میسازد (لخفی پورساعدی.)03 :1051 ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cohesion of text
2. Halliday. M. A. K and R. Hassan

هالیدی معتقد است انسجام متن ،شامل روابخی معنایی است بـا آنهـا هـر قخعـهای
ازگفتار یا نوشتار میتواند مانند متن انجاموظیفه کند .بهاعتقاد او انسجام به همـۀ رابخـههـایی
اطالق میشود که عناسری از یك جمله را به عناسر جمالت قبلی مرتبط میکند .ازآنجاکـه ایـن
ارتباط با روابط معنایی بهدست میآید ،انسجام مجموعهای از روابط معنایی است که درایـنمـورد
اجرای نقش می کنند (همان.)113 :
پژوهشهای بسیاری از دیرباز به مسئلۀ انسجام در قرآن پرداختهاند .پژوهش حاحـر
نیز درپی دادن الگوی معینی برای اندازهگیری انسجام در متن قرآن براساس سورۀ ناس در
مقایسه با ترجمۀ فارسی آن است؛ درواقع این مقاله کنكـاش مختصـری در کـالم الهـی از
منظر زبانشناسی متنبنیاد است که باتكیهبر اسول سخنکاوی ،نقش انسـجام واژگـانی را
نتایج این تحقیق میتواند به معناشناسی قرآن کمک مؤثر و زمینهی دستیابی به معـانی
و تعابیر نهفته در الیههای قرآنی را فراهم کنـد و درنهایـت روزنـه ای بـه دریـای بیكـران

معارف قرآن را به روی مخاطبان بگشاید.
 .2پیشینه

تاکنون متون مختلفی به زبان های انگلیسی ،عربی ،چینی و  ...براساس نظریۀ انسجام
متن هلیدی و حسـن بررسـی شـدهانـد .مسلمانان نیـز از دیرباز به وجود انسجام در قرآن
معتقد بوده و آن را تحلیل کردهاند.
اغلـــب پژوهشـــگران قرآنـــی ،نظریهی نظم را به عبدالقاهر جرجانی نسبت داده،
معتقدند که این نخریه ،از ابتكارات وی به شمار میآید .جرجانی درکتـاب خـود از ارتباط
ساختا ِر اندیشه و ساختار زبان سخن گفته است (جرجانی.)44 :1073 ،
به طور کلی در راستای موحوع این پژوهش در ایران نیز پـژوهشهـای چشـمگیری
انجام شده است .لخفی ( )1033در رسالۀ کارشناسی ارشد خود« ،چگونگی پیوستگی متن
سورههای قرآن کریم» ،ساختار سورههای قرآن را از جنبههای انسجام متنی تحلیل کرده و

بررسی تطبیقی عناصر انسجام متنی در سوره مبارک ناس

در سورة مبارکه ناس در مقایسه با ترجمۀ فارسی آن ارزیابی میکند.
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به انسجام متنی رسیده است.
نعمتی قزوینی و دیگران ( )1074در مقالـهی«کاربسـت عوامـل انسـجام در سـورهی

اعلی و ترجمۀ آن» به این نتیجه رسیده است که حمن وجـود تفـاوت در نسـبت عوامـل
دستوری و واژگانی ،هردو متن انسجام بسیاری دارند.
مراد سحرایی و دیگران ( )1070در پژوهشـی بـا نـام «بررسـی روابـط متنـی قـرآن
(مخالعة موردی سورة احقاف)» به این حقیقت دست یافتـهانـد کـه آیـات سـورة احقـاف
عالوهبر انسجام درون و بینآیهای ،انسجام بینحوزهای دارد.
امیــری خراســانی و علینــژاد ( )1074بــه بررس ـی عناســر انســجام در مــتن کتــاب
نفثهالمصدور در چهارچوب رویكرد هلیدی و حسن پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که
متن این کتاب باوجود موحـوعات متعـدد ،انسـجام متنـی بسـیاری دارد .همـین عوامـل
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انسجامی در جذب مخاطبان کتاب اثرگذار بوده است.
درپر ( )1070در تحقیقی با نام «مبـانی زیبـاییشناسـی و چگـونگی کـارکرد عوامـل
انسجام در شعر با بررسی «کتیبهی اخوان ثالث» و «خوابی در هیاهو» از سهراب سپهری»
به این نتیجه رسیده است که کارکرد عوامل انسجام در شعر اخوان قویتر از سپهری است
و درنهایت ،دستگاه فكری و فلسفی سپهری عنصر وحدت را بر شعرش حاکم میکند.
 .3چارچوب نظری

انسجام در لغت بهمعنﻲ ﻳﻜپارچگﻲ و استواری است و خصوسﻴتی در نوشته است که
سبب مﻲشود اجزای آن به ﻳﻜدﻳگر پﻴوسته باشند.
رویكرد نظری انسجام در چهارچوب زبانشناسی را هلیدی و رقیه حسن ( )1756بـا
انتشار کتاب «انسجام در انگلیسی» 1مخـرح کردنـد؛ بـرایناسـاس ،انسجام در جمـالت ،از
ارتباط منخقﻲ ﻛلمهها و عبارات بهوجود میآید .هلیـدی و رقیـه حسـن روابط جملههای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cohesion in English

مــتن را انــسجام متنــﻲ نامﻴــده و آن را اﻳــنگونــه تعرﻳــف ﻛردهاند« :انسجام مفهوم
معناﻳﻲ است ﻛه به روابط معناﻳﻲ مـتن اشــاره میکنـد و درواقـع ،موجویـت مـتن را مشـخ
میکند».

))4 :1976 ، Halliday & Hassan

آنــان وجــود انســجام متنﻲ را به تعبﻴر و تفسﻴر عناسری در متن منوط مﻲدانند ﻛه به
تعبﻴر و تفسﻴر سـاﻳر عناسر وابسته باشد و آن را جزئﻲ از نظام زبان مﻲدانند.
در نظـام زبـان ،معنـﻲ ازطرﻳــق واژگــان بــه مخاطب منتقل مﻲشود .واژگان هم با
واج ﻳا حرف نمود پﻴدا مﻲﻛننــد؛ امــا نظام زبان از نظام دستور نﻴز ﻛمك مﻲگﻴرد .انسجام
نﻴز از همـﻴن الگـوی زبـان تبعﻴت مﻲﻛند؛ ﻳعنﻲ بخشﻲ از آن با واژگان و بخشﻲ با دستور
بﻴان مﻲشود.
واژگانی و منخقی یا معنایی .برای آشنایی بیشتر بـا مبـانی ایـن رویكـرد ،بـه آنهـا اشـارۀ
مختصری میکنیم.
 .1-3انسجام دستوری

انسجام دستوری متن سه شكل عمده دارد :ارجاع ،جایگزینی و حذف.
 .1 -1-3ارجاع

1

منظور از ارجاع ،ویژگی پارهای از کلمات است که درك و تفسـیر معـانی آنهـا بـدون
رجوع به عناسر دیگر ممكن نیست .در این شكل ،درواقع کلمهای زمینۀ فهم کلمۀ دیگر را
فراهم میکند .باتوجهبه جایگاه کلمۀ مرجع ،دو نوع ارجاع ممكن است در متن بـهوجـود
بیاید :ارجاع متنی و ارجاع برونمتنی یا موقعیتی .در ارجاع متنی ،مرجـع درون مـتن قـرار
دارد و موجب انسجام متن و پیوستگی مخالب میشود.
ارجاع متنی به دو نوع عمده تقسیم میشود :ارجاع به ماقبل و ارجاع به مابعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Reference

بررسی تطبیقی عناصر انسجام متنی در سوره مبارک ناس

بر اسای مبانی این چهارچوب نظری ،عناسر انسجام متن سه دستۀ اسلیاند :دستوری،
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 .1-1-1-0ارجاع متنی (ارجاع به ماقبل) :مرجع حمیر قبل از حمیر قرار دارد.
 . 3-1 -1-0ارجاع متنی (ارجاع به مابعد) :مرجع حمیر بعد از حمیر قرار می گیـرد و
برای فهم منظور نویسنده از کلمهای ،باید جلو رفت.
 .0-1 -1-0ارجاع برونمتنی یا موقعیتی :مرجع حمیر خـارج از مـتن قـرار دارد و بـه
موقعیتی زبانی ارجاع میدهد.
 .2 -3جایگزینی

1

این نوع انسجام زمانی بهوجود میآید کـه کلمـه یـا اسـخالحی و بـهعبـارتدیگـر،
عنصری زبانی جانشین عنصر زبانی دیگر یا جمله یا بند کاملی شـود .جـایگزینی ممكـن
است اسمی ،فعلی ،جملهای و بندی باشد.
 .3 -3حذف
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2

منظور از حذف ،نیاوردن کلمه یا بخشی از جمله در گفتار است؛ بهگونهای که بتوانیم
ازلحا معنایی وجود آن را دریابیم .حذف یكی دیگر از راههـای ایجـاد انسـجام در مـتن
است .حذف های مرتبط با انسجام متن ،به دو نوع اسلی تقسیم میشوند .نخسـت،حذف
بهقرینۀ لفظی است؛یعنی هرگاه قرار باشد کلمه یا گروهی از کلمات در دو یا چنـد جملـۀ
پیاپی بیایند ،معموالً فقط یك مرتبه آن را میآورند و بهقرینـه از تكـرار آن در جملـههـای
دیگر خودداری میکنند.
دوم ،حذف بهقرینۀ معنایی است .این حـذف زمـانی رخ مـیدهـد کـه مفهـوم کلـی
جملهها و عبارتها موجب حذف کلمه یا کلماتی در جمله میشـود و خواننـده از سـیاق
کالم و مفهوم کلی جملهها ،کلمـۀ محـذوف را درمییابـد .حـذف بهقرینـۀ معنـایی را در
گفتوگوهای کوتاه و بریدهبریده بهوحوح میتوان دید .هلیدی و حسن از انواع مختلـف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Substitution
2. Ellipsis

جایگزینی و حذف در عناسر اسمی ،فعلی و  ...سخن گفتهاند.
 .4-3انسجام واژگانی

یكی دیگر از شگردهای ایجاد انسجام متن ،انسجام واژگـانی اسـت :نویسـنده یـا از
تكرار کلمه یا از اسل تقارن و باهمآیی 1کلمات بهره میگیرد .منظور از تكـرار در انسـجام
واژگانی ،کاربرد مكرر مفهوم یا واژهای در داخل متن است .تكرار انواع دارد :تكـرار عـین
واژه ،تكرار واژۀ مترادف ،تكرار واژهای که شـامل واژه قبلـی شـود و تكـرار موسـیقیایی.
همچنین ازحیث انواع کلمات تكرارشونده که انسجام متن را فراهم میکنند ،مـیتـوان بـه
مواردی همچون تكرار حمیر ،تكرار حروف ربط مانند نه  ...نه یا هم  ...هم و تكرار قید یا
حروف ربط قیدی اشاره کرد.
 .4شمول معنایی.

1

 .5-3انسجام معنایی یا ارتباط مطالب

روابط معنایی و منخقی جمالت متن نیز جـزء عوامـل آفریننـدۀ انسـجام مـتن اسـت.
ممكن است عوامل انسجام دستوری و واژگانی در متن وجـود داشـته باشـد؛ امـا آن مـتن
انسجام معنایی متن نداشته باشد .انسجام مـتن بهانـدازۀ بسـیاری در گـرو ارتبـاط منخقـی
جمالت و ارتباط مخالب آن است .زمانی متن میتواند انسجام الزم را داشته باشد که همـۀ
جمالتش رابط معنایی و منخقی داشته باشند.
آقاگلزاده ( )1 :1037ارتباط معنایی جمالت متن را «ربط» 2مینامد است که بـا ادوات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Collocation
2. Reiteration
3. Synonymy
4. Antonym
5. Hyponymy
6 Conjunction
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ربخی در متن نمود پیدا میکند .انواع دیگر انسجام متنی یا ازطریق ساخت است یا ارجاع.
هلیدی و حسن عوامل ربخی را به چهار دستۀ افزایشـی ،تقـابلی ،علـی و زمـانی تقسـیم
کردهاند  .عوامل ربخی ،یعنی کلماتی که در ایجاد ارتباط مخالب و پیوند منخقـی جمـالت
مؤثرند و در زبان فارسی کاربرد دارند :اگر ،که ،مگر ،چون ،پس ،تا ،زیرا ،لذا ،بنابراین ،اما،
ِ
ِ
باوجودآنكه ،همـینکـه ،چنـانکـه ،هرچندکـه،
وجوداینكه،
لیكن ،خواه ،بااینكه ،باآنكه ،با
ِ
محضاینكه ،پسازاینكه ،بعدازآنكه ،هرکجاکه ،بـهطـوریکـه ،درحـالیکـه ،آنقدرکـه،
به
ِ
ِ
ازتـرساینكـه ،ازبـسکـه ،اگرچـه،
علـتاینكـه ،بـهخاط ِراینكـه ،درنتیجـه،
نظربهاینكه ،به
ِ
شرطآنكه ،اگر
هرچندکه ،هرقدرهمکه ،ولواینكه ،بهفر ِ اینكه ،سورتیکه ،بهشرطیکه ،به
چنانچه و  . ...این کلمات در دستور زبان ،کلمات و حروف ربط هستند.
هلیدی و حسن روابط جملههای متن را انسجام متنی 1نامیده و آن را مفهـومی معنـایی
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تعریف کردهاند که به روابط معنـایی مـتن پرداختـه و آن را از غیـ ِرمتن جـدا و مشـخ
میکند .انسجام در عناسر نظام زبانی ارجاع ،حذف ،جانشینی و  ...نهفته اسـت کـه درون
زبان قرار دارند؛ اما عینیت یافتن آن به انتخاب گزینههایی از ایـن عناسـر وابسـته نیسـت،
بلكه به وجود عناسر دیگری بستگی دارد که به شكل گرفتن «گره» 2و سپس ارتبـاط ایـن
عناسر با یكدیگر بهسورت «زنجیره» 3منجر میشود .آنچه عنصری را به دیگر عنصـرهای
انسجامی مربوط میکند ،گره نامیده میشود .گره که تعبیر دیگـر از دوتـا بـودن اسـت ،در
بررسی و تحلیل عوامل انسجام در متن بسیار مؤکَّد است.

()Hallida & Hassan,1976: 73

 .4روششناسی

با انسجام میتوان ارتباطهای موجود در متن را توحیح داد .در این تحقیق نیز براساس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Textual cohesion
2 Tie
3 Chain

نظریۀ انسجام هلیدی و حسن ( )1756بهروش توسیفی -تحلیلی ،روابط متنی سورة ناس
و ترجمۀ آن را مقایسه کردهایم .در ترجمة سوره از ترجمة الهی قمشـهای و در تفسـیر آن
نیز از جلد بیستم ترجمۀ المیزان استفاده کردهایم .این تحقیق میخواهد نظریـۀ انسـجام را
در بررسی متن سورۀ ناس در مقایسه با ترجمۀ فارسی آن بهکار بگیـرد و کـارایی آن را در
متن قرآن بسنجد.
نگارندگان ابتدا آیات سورۀ مبارک ناس را با ترجمۀ فارسی آن مقایسه کردند .در
ادامه ،عوامل انسجام بخش متن سوره و ترجمۀ فارسی آن را استخراج کردند .درنهایت
درسد بسامد وقوع هریک از عوامل انسجامی را در متن سوره و ترجمـۀ آن به دسـت
آوردند.

اکنون تفسیر سورهی ناس را براساس منبع وزین تفسیر المیزان میآوریم:
َـه النَّ ِ
اس * ِإل ِ
ك النَّ ِ
اس * مل ِ ِ
ـن الر ِحیم ِ * قُل َأعو ُذ بِرب النَّ ِ
ِ
َّـه الرح َم ِ
ِ
اس * مِن
ُ
َ
َّ
﴿بسم ِ الل َّ
َ
اس * مِن ال ِج َّن ِة َوال َّن ِ
اس * ال َِّذی یوس ِوس ف ِی س ُدو ِر ال َّن ِ
اس ال َخ َّن ِ
شَ ر الوسو ِ
اس﴾
َ
ُ
َُ ُ
َ َ
«به نام خداوند بخشاینده و مهربان؛ بگو من پناه میجویم به پروردگار آدمیـان؛ پادشـاه
آدمیان؛ یكتا معبود آدمیان؛ از شر آن وسوسهگر نهانی؛ آن شیخان که وسوسه و اندیشـۀ بـد
افكند در دل مردمان؛ چه آن شیخان از جنس جن باشد یا از نوع انسان».
سورهی ناس بیستویكمین سوره در نزول و آخرین سورۀ تدوینشده که با  6آیه 33 ،
کلمه و  57حرف در شهر مكه بر وجود مقدس پیامبر 6نازل شـده اسـت .سـورههـای
مكی باتوجهبه وحع پیامبر 6در شهر مكه و انواع دشمنی کفار و مصـائب ،حسـب هـر
مورد نازل شده است .نكتۀ مهم اینكه در اینجا بر سه وسـف از اوسـاف بـزرگ خداونـد
(ربوبیت ،مالكیت و الوهیت) تـكیه شده است .همۀ آنها ارتباط مستقیمی با تربیت انسـان
و نجات او از چنگال وسوسهگران دارند .انسان بـا گـفـتــن «رب الـنــاس» بـه ربوبیـت
پروردگار اعتراف میکند و خود را تحتتربیت او قرار می دهد .بـا گفـتن «ملـک النـاس»
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خود را ملک او میداند و بنده سربهفرمـانش مـیشـود .بـا گفـتن «الـه النـاس» در طریـق
عبودیت او گام مینهد و از عبادت غی ِراو پرهیز میکند .این اوساف سـهگانـه ،سـه درس
مهم تربیتی و سه وسیلۀ نجات از شر وسوسهگراناند.
خداوند تعالی تنها رب آدمی است و جز او ربی نیسـت .اگـر قـرار اسـت آدمـی در
چنین مواقعی به پادشاه نیرومندی پناه ببرد ،ا ل سبحانه پادشاه حقیقی عـالم اسـت؛ چـون
ملك ِ
ازآن او و حكم هم حكم اوست .اگر قرار است بهایندلیل به معبـودى پنـاه ببـرد ،ا ل
تعالی معبودى واقعی است و جز او اگر معبودى باشد ،قالبی اسـت؛ بنـابراین «قُـل َأ ُعـو ُذ
ب ِ َرب النَّاس» دستورى است به رسول خدا 6که به خدا پناه ببرد؛ زیرا خداى تعـالی رب
همۀ انسانها و آن جناب هم یكی از ایشان است ،خداى تعالی ملك و اله همـۀ انسـانهـا
است آن جناب هم یكی از ایشان است؛ پس روشن شد چرا از همۀ سفات خداى تعـالی،
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سه سفت ربوبیت ،مالكیت و الوهیت را نام برد و چرا اینسه سفت را به این ترتیب آورد.
همان گونه که گفته شد ،ربوبیت نزدیكتـرین سـفت خـدا بـه انسـان اسـت و
والیت در آن اخ

است؛ زیـرا عنایـت خـداى تعـالی بـه تربیـت او بـیش از سـایر

مخلوقـات اسـت؛ عالوه بـراین ،والیـت خصوسـی اسـت؛ ماننـد پـدر کـه فرزنـد را
ِ
تحت والیت خود تربیت میکند.
ملك دورتر از ربوبیت و والیت آن است و اله مرحلهاى است که در آن بنـدۀ عابـد
دیگر در حوائجش به معبود مراجعه نمیکند و کارى به والیـت خـا
چون عبادت ناشی از اخال

و عـام او نـدارد؛

درونی است ،نه طبیعت مادى؛ ازایـنرو ،سـوره نخسـت از

ربوبیت خداى سبحان ،سپس از سلخنتش سخن میگوید و در آخر عالیترین رابخۀ انسان
لـه النَّ ِ
اس ِإ ِ
ك النَّ ِ
اس مل ِ ِ
و خدا ،یعنی رابخۀ بندگی را بهیاد میآورد« :قُل َأعو ُذ بِرب النَّ ِ
ـاس».
ُ
َ
َ
روشن شد چرا «رب الناس»« ،ملك الناس» و «الـه النـاس» را متصـل و بـدون واو عاطفـه
آورد؛ خواست بفهماند هریك از دو سفت الوهیت و سلخنت سببی مسـتقل در دفـع شـر
است؛ پس خداى تعالی سبب مستقل دفع شر اسـت؛ چـون رب اسـت ،و سـبب مسـتقل

است؛ چون ملك است ،و سبب مستقل است؛ چون اله اسـت؛ پـس او ازهرحیـث سـبب
ِ
بـدوناینكـه پناهنـده
مستقل است .سه سفت هریك بهتنهایی ممكن است پناه قرار گیرد؛
احتیاج داشته باشد آندو جملۀ دیگر را به زبان آورد (طباطبایی)673-673 /33 :1054 ،
 .6تحلیل دادهها در چهارچوب مبانی نظری پژوهش

در این بخش ،پس از بررسی آثار ساحبنظران دربارۀ مبانی رویكـرد انسـجام متنـی،
میکوشیم کارکرد این رویكرد نوین را در تبیین عناسـر انسـجام متنـی در سـورة نـاس و

ترجمهی فارسی آن مقایسه کنیم .ابتدا آیات سوره و سپس تفسیر آنها را براساس المیـزان
و نرمافزار جامع تفاسیر نور میآوریم .در ادامه ،برپایۀ مبـانی چهـارچوب نظـری تحقیـق،
آیات را جداگانه بررسی میکنیم تا درنهایت عوامل انسجام واژگـانی ،دسـتوری و میـزان
بسامد وقوع آن عناسر در متن سوره در مقایسه با ترجمۀ فارسی آن مشخ
َـه النَّ ِ
اس * ِإل ِ
ك النَّ ِ
اس * مل ِ ِ
ـن الر ِحیم ِ * قُل َأعو ُذ بِرب النَّ ِ
ِ
َّـه الرح َم ِ
ِ
اس * مِن
ُ
َ
َّ
﴿بسم ِ الل َّ
َ
اس * مِن ال ِجنَّ ِة َوالنَّ ِ
اس * ال َِّذی یوس ِوس ف ِی س ُدو ِر النَّ ِ
اس ال َخنَّ ِ
شَ ر الوسو ِ
اس﴾
َ
ُ
َُ ُ
َ َ
«به نام خداوند بخشاینده مهربان؛ بگو من پناه میجویم به پروردگـار آدمیـان؛ پادشـاه
آدمیان؛ یكتا معبود آدمیان؛ از شر آن وسوسهگر نهانی؛ آن شیخان که وسوسه و اندیشـۀ بـد
افكند در دل مردمان؛ چه آن شیخان از جنس جن باشد یا از نوع انسان».
 .1-6عوامل انسجام دستوری
 . 1-1-6ارجاع

انت» وجود دارد که مرجـع آن در مـتن
در آیۀ یک سوره در فعل «قل» ،حمیر مستتر « َ
ِ
متنـی آن حضـرت
موجود نیست؛ درنتیجـه ،حـمیر «بـرونمرجـع» اسـت .مرجـع بـرون
محمد 6است .همچنین حمیر مستتر «أنا» در فعل « َأ ُعو ُذ» نیز به پیامبر یا دیگر مخاطبان
آیات الهی اشاره میکند .در فعل «یوسوس» نیز حمیر مستتر و مفـرد مـذکر «هـو» مرجـع
اس ال َخنَّ ِ
درونمتنی دارد« :الوسو ِ
اس».
َ َ
در ترجمهی سوره در آیۀ یک در فعل «بگو» ،حمیر پنهان «تـو» نهفتـه اسـت و مرجـع
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برونمتنی دارد  .مرجع آن در بیرون از متن میتواند به شخ

پیامبر اکرم 6یا بـه همـۀ

مخاطبان کتاب آسمانی قرآن اشاره کند .حمیر «من» نیز برونمرجع اسـت و بـه پیـامبر یـا
دیگر مخاطبان قرآن اشاره میکند.
 .2-1-6حذف

عالمهطباطبایی معتقد است درمیان آیات «رب الناس»« ،ملك النـاس»« ،الـه النـاس» را
متصل و بدون واو عخف آورد؛ چون میخواست بفهماند هریك از دو سـفت الوهیـت و
سلخنت سبب مستقلی در دفع شر است ،پس خداى تعالی سبب مستقل دفـع شـر اسـت؛
چون رب است ،و سبب مستقل است؛ چون ملك است ،و سبب مستقل اسـت؛ چـون الـه
است؛ پس او ازهرحیث سبب مستقل است؛ بنابراین در متن سوره ،حرف ربـط «و» میـان
آیات  1و  3 ،3و  0نیامده است  .همچنین حرف جر « ِ
ب» در ابتـدای آیـات  3و  0نیـز بـه
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قرینهی لفظی حذف شده است .شاید این حذف بهدلیل بافت موقعیت مـتن سـوره باشـد.
موارد حذف را در این سوره میتوان نمونههای آشكاری از اشاره به نقش حذف در ایجاد
پیوستگی جمالت در بالغت عربی دانست.
در ترجمۀ آیات  3 ،1و  0سورۀ ناس ،حرف احافۀ «به» حذف شده است .این حـذف
هم بهقرینۀ لفظی است .حرف ربط «و» درمیان آیات  1و  3 ، 3و  0نیـز قابلتوجـه اسـت.
البته بعضی مفسران معتقدند چون حرف عخف «و» در میان آیـات اغـازین سـورهی نـاس
آمده است؛ پس هریک از سفات ،سبب مستقلی در دفع شر است؛ بهویژهکه «ناس» بعد از
هر سفتی تكرار شده است؛ پس هر سفتی بهتنهایی برای پنـاه در وجـود پناهگـاه آدمیـان
کفایت میکند.
 .3-1-6جایگزینی

در متن سوره ،آیـهی  7جـایگزین مصـدر «وسـواس» شـده اسـت تـا مفهـوم آن را
آشكارتر کند .جایگزینی از نوع جمله ای است؛ یعنی جملهای به جای عبارتی زبانی قرار
گرفته است.

در ترجمهی آیه« ،آن شیخان که وسوسه و اندیشۀ بد افكنـد در دل مردمـان» جـایگزین
عبارت وسفی «وسوسهگر نهانی» شده است تا آن مفهوم را برای مخاطبان آشـكارتر کنـد.
این جایگزینی نیز از نوع جملهای است.
 .4-1-6عوامل ربطی

در متن سوره ،اسم موسول «الَّ ِذی» آیهی  7را به آیۀ  4پیوند میدهد و عامل افزایشـی
است .جملۀ بعد از آن ،با عنوان جملۀ سله ،از آیۀ  4رفع ابهام میکند .حرف عخف «و» در
آیۀ « ،6الجنه» و «الناس» را بههم معخوف کرده است.
در ترجمه نیز حرف ربط «که» ،ترجمهی آیهی  7را بـه آیـۀ  4و حـرف ربـط «چـه»
ترجمهی آیهی  6را به آیهی  7پیوند میدهد .حرف ربط «و» میان دو کلمهی جن و انسـان
 .2-6انسجام واژگانی

 .1-3-6تكرار
تكرار آوایی یا موسیقیایی در متن سوره ،با تكرار مصوت «آ» در هفت و سـامت «س»
در ده جایگاه در کلمات این سوره نمود یافته است .تكرارهای دیگر در این آیه از نوع اسم
و فعل هستند.
واژهی «الناس» در آیات  7 ،0 ،3 ،1و  6تكرار شده است .مصدر «وسواس» در آیهی 4
بهسورت فعل «یُ َوس ِو ُس» در آیهی  7آمده است .در ترجمۀ سـوره ،تكـرار از نـوع اسـمی
است؛ یعنی اسم «آدمیان» در آیات  3 ،1و  0تكرار شده است.
 .2-2-6ترادف معنایی

در متن سوره« ،رب» در آیهی  1با کلمات «ملک» در آیهی  3و «اله» در آیهی  0بهنوعی
ترادف معنایی دارند .این کلمات اسـماند .در ترجمـه ،کلمـات «پروردگـار» در آیـهی  1و
«یكتامعبود» در آیهی  0ترادف معنایی دارند.
 .3-2-6شمول معنایی
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رابخۀ «ال َخنَّاس» با «ال ِجنَّ ِة» و «النَّاس» شمول معنایی است« .الخناس» هم «جنه» (جنیان)
و هم «الناس» (آدمیان) را دربر میگیرد .در ترجمه هم «وسوسهگر» در آیۀ  4معنای واژگان
«جن» و «انسان» را دربر میگیرد.
 .4-2-6جزء به کل

در متن« ،الصدور» در آیۀ  7به بخشی از وجود مردم (الناس) اشاره میکنـد کـه همـان
«قلب» نام دارد .در ترجمهی فارسی ،رابخۀ «دل» و «مردم» ،رابخۀ مجازی از نـوع جـزء بـه
کل است؛ یعنی گفتن جزء و اراده کردن کل.
 .3-6هماهنگی انسجامی

آیات  3، 1و 0در یک زنجیره قرار میگیرند؛ چون هـممرجـع هسـتند .مرجـع در سـه
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مورد برونمتنی است .مرجع «الجنه» و «الناس» در آیـۀ  6در یـک زنجیـرۀ گفتمـانی قـرار
دارند؛ چون هممرجع هستند .مرجع آنها در آیهی َ « 4وسو ِ
اس ال َخنَّاس» است.
َ
آیهی  4با حرف جر «من» بهعنوان جـزء دوم فعـل « َأ ُعـو ُذ» بـا آیـهی 1پیونـد معنـایی
مییابد .ایندو در زنجیرۀ شباهت قرار دارند و هم طبقهاند .جدول زیر میزان بسامد وقـوع
انواع عناسر انسجام متنی را در سورهی ناس در مقایسـه بـا ترجمـهی فارسـی آن نشـان

میدهد.
عوامل دستوری

عوامل واژگانی

درسد
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ارجاع

حذف

جایگزینی

ربط

واژه

واج

سوره ناس

عوامل

ترادف

فراوانی

3

4

1

3

15

6

شمول

فراوانی

تكرار

نمونهها

جزء به کل

نام

کل

0

1

1

05

7/43

13/31

6/66

10/0

3/53
0/00

7/43
13

47/7

16/31

3/13

3/53

ترجمهی سورۀ ناس

40 /0

13

0/0

6/66

10

0

3

1

03

%133

درسد

1

0/0

عوامل

3/53

فراوانی

% 133

3

4

1

0

درسد

%133

درسد کلی

00/03

66/67

%133

ترجمه
سوره ناس

 .7نتیجهگیری

در این مقاله از منظر زبانشناسی متن و مبانی نظریۀ انسجام متن ،عناسر انسجام متنی
را در سورهی مبارک ناس و ترجمهی فارسی آن مقایسه کردیم .برپایۀ تحلیل دادهها نتـایج
ارزشمندی بهدست آمده که در ادامه به آن ها اشاره می گردد.
 .1تعداد کل نمونههای انسجام در متن سورۀ ناس  05و در ترجمۀ آن  03مورد است؛
 .3برحسب جدول ،انسجام در سورۀ ناس و ترجمۀ آن تقریبا  %133است؛
 .0بســامد کاربســت عناســر انســجامی در ســورۀ نــاس و ترجمــهی آن تفاوتهــا و
شباهتهایی دارد؛
 .4عوامل انسجام متن در سورۀ ناس و ترجمـهی آن بـهترتیب عبارتانـد از :ارجـاع،
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سوره ناس درسد کلی

34 /01

57/67
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حذف ،جایگزینی ،عوامل پیوندی ،تكرار ،ترادف ،شمول و جزء به کل؛
 .7عناسر اسلی انسجام متن در سورۀ ناس و ترجمۀ آن در بخش عوامل واژگانی قرار
میگیرند .بیشترین عناسر انسجامی در سورۀ ناس و ترجمهاش عناسر واژگانیاند؛
 .6عناسر دستوری در انسجامبخشی متنی در سورۀ ناس و ترجمهاش سهم کمتـری از
عناسر واژگانی دارند؛
 .5عنصر انسجامی تكرار در دو سـخح واجـی (موسـیقیایی) و واژه شناسـایی شـدند؛
برایناساس ،بسامد وقوع این عنصر در انسجام سوره و ترجمهاش بیشتر از دیگـر عناسـر
انسجامی است .این عنصر انسجامی ،بیشترین درسـد بسـامد وقـوع را دارد ،گرچـه ایـن
نسبت در ترجمهی سوره اندکی کمتر است؛
 .3در مقایسهی عوامل دستوری انسجامدهندۀ متن سوره و ترجمهاش آشكار شد سهم
این عناسر انسجامی در متن سوره حدود  %7کمتر از ترجمۀ آن است؛
سال دوم ـ شماره اول ـ پیاپی  3ـ پاییز و زمستان 9315
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 .7در مقایسۀ کاربست عوامل واژگانی در متن سوره و ترجمهاش معلوم شد سهم ایـن
عناسر انسجامی در متن سوره حدود  %7بیشتر از ترجمۀ آن است؛
 .13در دو متن (سوره و ترجمهاش) بسامد عوامل واژگانی بیشتر از عوامـل دسـتوری
است؛ با این تفاوت که در متن سورۀ ناس بیشتر است.
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