
 

 

 )مطالعة موردی سورة احقاف( قرآنبررسی روابط متنی 

 رضامراد صحرایی
 دانشيار دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهران

 فاطمه نصرتی موموندی
 شناسی دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهران کارشناس ارشد زبان

 (09/10/1393تاريخ پذيرش:   11/06/1393)تاريخ دريافت: 

 چکیده

از اهميّت زيادي برخوردارند. ويژه علوم انسانی از  اي در تمامی علوم به رشته امروزه مطالعات ميان
شناسی اشاره کرد. هردف از   اي علوم قرآنی و زبان رشته توان به مطالعات بين جملة اين مطالعات، می

باشرد.   مند براي توجيه روابط متنی موجود در قرآن مری  پژوهش حاضر، ارائة يک نظريّة معنايی نظام
يوسرتگی و روابرط متنری در سرورة احقراف      در اين پژوهش، پژوهندگان به دنبال بررسی انسرجام، پ 

باشد. بدين منظور، عالوه بر نظريّة انسجام، از نظريّرة ربرط کره از رويكردهراي جديرد مطالعرات        می
باشد، نيز استفاده شده است. در راستاي نيل به اين هدف، ابتدا متن سوره بره چنرد    شناسی می زبان

اي هر حوزة معنايی بررسی شده است. ربط  آيه حوزة معنايی تقسيم شده، س س انسجام درون و بين
دهرد، در   اي از آيات را در يک حوزة معنايی قرار مری  هر حوزة معنايی و عوامل ارتباطی که مجموعه

دهنردة سروره و نيرز     هاي معنايی تشكيل اند. در پايان انسجام بين همة حوزه مرحلة بعد بررسی شده
رو حاکی از آن است که   هاي پژوهش پيش اند. يافته شدهاي نيز مشخّص  حوزه ربط و عوامل ربط بين

اي نيرز برخروردار اسرت.     حروزه  اي، از انسجام بين آيه آيات سورة احقاف عالوه بر انسجام درون و بين
هاي معنايی مختلر ، از طريرق عوامرل ربرط همنرون شرمول        هاي هر حوزة معنايی و نيز حوزه آيه

آيندي، قياس، تقابل و تمثيرل، بره هرم مررتبط      اع ضمير پسآيندي، ارج معنايی، ارجاع ضمير پيش
 شوند. می

 متنی، حوزة معنايی. روابط، اي آيه ي، انسجام بينا هيآربط، انسجام درون  واژگان کلیدی
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 مقدّمه

گام در سفر و حضر، شب و روز،  به نظير در تاريخ بشر بوده است. خدا گام اي بی پديده قرآننزول 

براي فهرم  سلمانان گفت. م شرايط گوناگون اجتماعی با پيامبر )ص( سخن می در جنگ و صل  و در

هراي گونراگونی را کره در     ، تحقيقات بسياري را در علوم ادبی و لغت انجام دادند و دانرش قرآنآيات 

ترديرد بازسرازي    . بری را گسترش دادند آنها، تدوين کردند و به تدريج دتفسير کالم خدا مورد نياز بو

هراي انديشرمندان مسرلمان در     آرمان نيتر مهمهاي جديد، يكی از  اسالمی در پرتو دانشهاي  دانش

هايی که مورد اهتمام دانشمندان مسلمان قرار گرفتره، بررسری    عصر حاضر بوده است. يكی از دانش

 قرآنتري از  است، چرا که آشكار شدن اين روابط به درک بهتر و دقيق قرآنروابط متنی موجود در 

 شود. میمنجر 

هراي قابرل    شناسی و تفسير اسرت. بحرث   يک پُل ارتباطی بين زبان قرآنتحليل روابط متنی در 

يک واحد ارگانيک هسرتند يرا خيرر.     قرآنهاي  توجّهی حول مطالعات قرآنی وجود دارد که آيا سوره

: شروند  بنردي مری   نظران تعاليم اسالمی بر حسب پاسخگويی به اين پرسش به دو گروه طبقه صاحب

ی معتقدند کره اگرر   وميببرخی مانند مصطفی صديق رفيعی، محمّد رشيد رضا و أخيراً محمّد رجب 

اي متنوّع از موضوعات باشند که ضرورتاً وابسرته بره    ممكن است شامل مجموعه قرآنهاي  چه سوره

 هم نيستند، ولی از آنجايی که همة اين موضوعات در راستاي انتقرال تعراليم اسرالم بره بشرر عمرل      

کنند، از هماهنگی و انسجام برخوردارند. گروهی ديگر مانند سيّد قطب، امين احسن اصرالحی و   می

أخيراً محمّد عبداهلل دَرّاز و نيل رابينسون معتقدند که متن هر سوره يک ايدة مرکزي دارد کره کُرلّ   

و اصرلی بره    چرخد و اينكه تنوّع موضوعات در راستاي ارتقاي آن ايدة مرکرزي  سوره بر حول آن می

در دسترس ندارند، نظرري   قرآنهاي مناسبی از  نظران غيرمسلمان که ترجمه کار رفته است. صاحب

توان  متن قرآنی عمدتاً متنی غيرمنسجم است. از جملة اين افراد می آنهاديگر دارند. از ديد برخی از 

 (.1م.:  2006به رينارد بل اشاره کرد )ر.ک  العوا، 

کننرد. يكری از آنهرا نظريّرة      ی دو رهيافت براي مطالعة روابط متنی اتّخاذ میمطالعات زبانشناخت

 ) (Relevance) ربط( و ديگري نظريّة Halliday and Hassan: 1976)( Coherence) انسجام

Sperber, and Wilson: 1986  است. اين دو رهيافت کاربردي هستند و متن را تنها بر مبنراي )

و نظريّة انسجام اين است کره   ربطکنند. يک تفاوت عمده بين نظريّة  میساختارهاي زبانی توصي  ن
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اي  ، رابطره ربط ةها و اجزاي متن( است و نظريّارگفت ميان واحدهاي زبانی )پاره ةانسجام، رابطنظريّة 

العرات يرا   رات، يعنری واحردهاي اطّ  تصروّ  ها، بلكه بر اساس پيشارگفت است که نه فقط بر اساس پاره

بررسری   قررآن برا ذکرر نمونره آيراتی از مرتن       اين دو نظريّه در اين تحقيق،شود.  ي  میانديشه تعر

 شود. می

 ،کنرد  و بردل مری   زبرانی ردّ  ديفرآينر  ور زبران آننره را کره در   شر بر اين است که يک گويتصوّ

 (Text) است معنايی که مرتن  اي كه مجموعهلب نيست، جمالتی از هم گسيخته، نامرتبط و مستقل

ن معريّ  یاي از يک يا چند جمله است که داراي معنا يا پيام متن مجموعه ،عبارتی شود. به یناميده م

است نه يک واحد دستوري مانند بند و جمله. براي و معنايی يک واحد زبانی  «متن» ،باشد. بنابراين

 .اسرت متن چيزي بزرگتر از جمله  ،اندازه يا مقياس خاص قائل شد. به عبارتی ،توان مالک متن نمی

جمالتری کره بره طرور      ةنی برقرار است که آن مرتن را از مجموعر  بين جمالت يک متن روابط معيّ

)ر.ک  هليردي و   ها انسجام اسرت  صهيكی از اين مشخّ. سازد جدا می ،اند تصادفی کنار هم قرار گرفته

 .(1م.: 1976حسن، 

رهگذر دستور و بخشی ( بخشی از انسجام از 5م.: 1976از ديدگاه هليدي و حسن )ر.ک  همان، 

تروان گفرت دو نروع انسرجام داريرم: دسرتوري و        يابد. بنابراين، می ديگر از رهگذر انسجام تحقّق می

ترين عوامل واگگانی  باشد و مهم واگگانی. عوامل انسجام دستوري شامل ارجاع، حذف و جانشينی می

ضرروري اسرت  زيررا در تحقيرق      آيی هستند. در ادامه، توضي  مختصري از ارجاع نيز بازآيی و با هم

 حاضر، از اين عامل انسجامی استفاده شده است.

( عناصر ارجاعی را در رابطه با بافت موقعيّت و بافت متن 33و  31هليدي و حسن )ر.ک  همان: 

متنری. عناصرر    درونر عناصرر ارجراعی   2متنی.  ر عناصر ارجاعی برون1کنند:  به دو گروه تقسيم می

در خرارج از مرتن و در بافرت موقعيّرت قررار دارد.       آنهاعناصري هستند که مرجع متنی  ارجاع برون

رر  1شروند:   متنی، با توجّه به مرجعی که در متن دارند به دو گروه زير تقسيم می عناصر ارجاع درون

مرجعی. اگر مرجع ضمير در متن و قبل از ضمير واقع شرود، آن   ر عناصر پس2مرجعی.  عناصر پيش

 گويند. مرجعی می و اگر مرجع ضمير در متن بعد از آن واقع شود، آن را پس مرجعی را پيش

شناختی و کاربردشناختی نخستين بار از سوي اسر ربر و   به عنوان يكی از مفاهيم نظري زبانربط 

پرردازد.   گفتارهرا مری   بين پراره  ربطويلسون مطرح گرديد. اين نظريّه با رويكردي شناختی به مسألة 

اش معنرادار اسرت کره از     زمرانی برراي شرنونده    گفترار  معتقدند که پاره (م.1986) سوناس ربر و ويل
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گفتار برا تصروّر    پاره : نخستشود حاصل میدر سه حالت بافتی  هايتأثير ت کند.تأثيرات بافتی تبعيّ

گفتار با تصروّر موجرود در تقابرل قررار      آميزد و تصوّري جديد را خلق کند. دوم پاره بافتی موجود می

گفترار برا تقويرت تصروّر موجرود، نگررش        يرد و آن تصوّر را کمرنگ و يا به کُلّ نفی کند. سوم پارهگ

 .(142م.: 1986شنونده را تقويت کند )ر.ک  اس ربر و ويلسون، 

هاي قابل مشراهده يرک ويژگری     گفتارها و ديگر پديده نه تنها براي پارهربط  شايان ذکر است که

گيرررد. در  را نيرز دربرمری   (Reference) هرا  اسرتنتاج  ةجر ينتاطرات و ر، خر ه اسرت، بلكره تفكّر   برالقوّ 

 يرا برازنمود درونری    (External stimulus) ک بيرونری هرر محررّ   ربرط  ةاصطالحات مربوط به نظريّ

(Internal representation)  توانرد در   کند، می رونداد براي فرآيندهاي شناختی فراهم میدکه يک

، هسرتند  ربطیداراي انگيختگی گفتارها  پاره ،ربط ةاشد. بر مبناي نظريّبنبرخی موارد به فرد مرتبط 

از اصل تعاون يا اصول گرايس پيروي کند، بلكره چرون    ،رود نه به اين خاطر که از گوينده انتظار می

گرران ممكرن اسرت آن را نقرض      که تعامرل  هاي شناختی انسان است يكی از ويژگی جستجوي ربط

 (.608.: م2004)ر.ک  همان،  کنند

  تواند به ميزان زيادي مررتبط باشرد   خود می بايد اين حقيقت را در نظر داشت که نقض آگاهانه

موضوع بحرث باشرد و    تغييرممكن است اين طرز بيان راهی براي آشكار کردن تمايل به براي مثال 

 (.121 :ر.ک  همان) اين خواسته به خوبی مرتبط باشد

نظرم  ، تفسير مفاتي  الغيب اثرر فخرر رازي  بدرالدّين زرکشی،  ثراالبرهان فی علوم القرآن کتان 
تفسرير مراغری اثرر احمرد مصرطفی مراغری و       اثرر ابرراهيم بقراعی،    الدُّرَر فی تناسب آاليات و السّور 

اهلل جروادي   آيرت  تسرنيم اثر عالّمه طباطبائی )ع( و تفسرير   الميزانتفسير  البيان اثر طبرسی، مجمع

هايی  نامه هستند. از ميان پايان قرآنعات صورت گرفته، در حوزة روابط متنی نيز از جمله مطال آملی

 توان به موارد زير اشاره کرد. اند، می که به اين موضوع پرداخته

نماهاي کالمری در   بررسی برخی از نقش»نامة خود با عنوان  ( در پايان1389زاده ) هديل بهبهانی

بررسری  »خرود برا عنروان     نامة کارشناسری ارشرد   پايان ( در1389فاطمه نوري زارچ )، «قرآن مجيد

نامة کارشناسی ارشد خود تحت عنوان  ( در پايان1379) مهدي مطيع، «عمران ارتباط آيات سورة آل

قررآن  سوره از  14هاي مطالعة آن )بررسی موردي  و راه قرآن کريمپيوستگی معنايی آيات در سُوَر »
بره عنروان متنری غيرر خطّری        قررآن »اي تحت عنوان  مقالهم.( در 2008(، قيطوري و گلفام )کريم

چگرونگی پيوسرتگی   »اي برا عنروان    نامره  ( در پايان1382، مهدي لطفی )«بازانديشی پديدة انسجام
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روابرط متنری در   »با عنروان  اش  يدکترم.( در رسالة 2006، سلوا العوّا )«قرآن کريمهاي  متنی سوره

نامة کارشناسی ارشد خرود برا    ( در پايان1377سعود مبشّرنژاد )مو «   ارتباط، انسجام و ساختارقرآن

به بررسی روابط متنی  «تناسب آيات و سُوَر جزء سی از ديدگاه فخر رازي، آلوسی و طبرسی»عنوان 

 اند. پرداخته قرآنموجود در 

 تحقيق حاضر بر آن است که با در نظر گرفتن نظريّة ربط و نظريّة انسجام، گامی هرچند نراچيز 

 در درک و فهم بهتر کالم الهی بردارد. با اين هدف، پاسخ دادن به سؤاالت زير ضروري است:

م.( و رويكرد ربط بنياد اسر ربر و ويلسرون ترا    1976ر بنياد حسن و هليدي )  انسجام( رويكرد 1

 را تبيين کند؟ سورة احقافتوانند روابط معنايی موجود در  چه حدّ می

 حقاف چگونه است؟هاي ا ( روابط متنی سوره2

 ؟اي است ( انسجام چگونه رابطه3

 گردد: هاي زير در اين تحقيق مطرح می گفته فرضيّه هاي پيش به پرسش توجّهبا 

م.( و رويكررد ربرط بنيراد اسر ربر و ويلسرون      1976ر بنياد حسن و هليدي )  انسجام( رويكرد 1

 .کنندة احقاف را تبيين توانند تا حدّ زيادي روابط معنايی موجود در سور م.( می1986)

 متنی است. ( سورة احقاف برخالف پراکندگی موضوعی داراي انسجام درون2

اي انباشتی است که در سراسر يک متن منسرجم   ( انسجام يک رابطه خطی نيست، بلكه رابطه3

 وجود دارد.

 ـ روش تحقیق1

ة انسرجام هليردي و   م.( و نظريّر 1986در اين تحقيق بر اساس نظريّة ربرط اسر ربر و ويلسرون )   

م.( و به روش توصيفی ر تحليلی، روابط متنی سورة احقاف بررسی خواهد شرد. سرورة    1976حسن )

کره   هايی رسد طبق تعري  هاي مكّی است. به نظر می و از سوره قرآناحقاف چهل و ششمين سورة 

هرر سروره بره چنرد      از متن ارائه شد و متن را يک رابطة معنايی و زبانی دانست، الزم است در ابتدا

عالّمره   اثرر الميرزان  هراي معنرايی، تفسرير     . با هدف مشخّص کردن حوزهشودحوزة معنايی تقسيم 

اسرت و پرس از    گرفتره سريّد قطرب مرورد مطالعره قررار       اثرر  فی ضالل القررآن طباطبائی و تفسير 

ة مرذکور  سرور هاي معنايی موجرود در   براي مشخّص کردن حوزهالميزان هاي الزم، از تفسير  بررسی

اهلل ناصر مكارم شريرازي اسرتفاده شرده     استفاده شده است. همننين در ترجمة سوره از ترجمة آيت
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گرفته است. بره منظرور    اي در مرحلة بعد صورت  حوزه اي و بين آيه است. بررسی انسجام درون و بين

مربوط در جدولی هاي معنايی، آيات و عوامل ربط حوزة معنايی  بررسی ربط هر حوزة معنايی، گزاره

گفتارهرا   ها و پاره هاي معنايی بيان شده است و تأثيرهايی که اين گزاره شود. در ادامه، گزاره ارائه می

طبق نظريّة ربط بر هم دارند، بررسی شده است. الزم به ذکر است که در هر حروزة معنرايی، روابرط    

 متنی چند آيه مورد بررسی قرار گرفته است.

 ها ـ یافته2

، محتواي اين سوره به چهار حروزة معنرايی قابرل تقسريم اسرت. مفراهيم       الميزانتفسير  مطابق

 ها، در جدول زير به نمايش گذاشته شده است: اساسی بيان شده در اين حوزه

 هاي معنايی و مفاهيم کلّی سورة احقاف حوزه: 1جدول

 مفاهیم کلّی حوزة معنایی

 اوّل

 (1ر14)آيات 

، هدفمنرد برودن   توحيرد، نبروّت و معراد   از  اعمّ ممفاهيم بنيادين دين اسال

گيري کفّار در مقابل  خلقت، پوچ بودن عبادت معبودهاي غير واقعی، موضع

 .قرآنپيامبر و 

 دوم

 (15ر20)آيات 

 افراديپاداش  بيان ،برخورد با والدين و روشن کردن جايگاه ويژة آنها نحوة

 ،باورهراي دينری هسرتند   کنند و ملترزم بره    که به پدر و مادرشان نيكی می

کنند و ملتزم به باورهاي دينری   نيكی نمی والدين خودکه به  افراديجزاي 

 .نيستند

 سوم

 (21ر28)

بيران سرگذشرت    ،عبرت گرفتن از سرگذشت اقوام پيشرين دعوت مردم به 

 .قوم عاد به عنوان يكی از اين اقوام

 چهارم

 (29ر35)آيات 

اي از آنران بره    و بازگشرت عردّه   جرنّ گروهی از از سوي  قرآنشنيده شدن 

 به اسالم. قوم خودسوي قوم خويش و دعوت 
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 1ـ14( حوزة معنایی اوّل؛ آیات 2ـ1

 ای آیه ( انسجام درون2ـ1ـ1

 .﴾تَنْزِیلُ الْکِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ﴿: 2آیة 
 شوند. می نسبت داده« اهلل»صفاتی هستند که به « يم الْحَكِ»و « يز الْعَز »

وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا لَوْ کَانَ خَیْرًا مَّا سَـبَقُونَا إِلَیْـهِ وَإِذْ لَـمْ یَهْتَـدُوا بِـهِ      ﴿ :11آیة 

 .﴾فَسَیَقُولُونَ هَذَا إِفْکٌ قَدِیمٌ
ينَ الَّرذِ »بره  « يَقُولُونَفَسَر »و « يَهْتَردُوا »در « و»، ضرمير متّصرل   «سَبَقُونَا»در « نا»ضمير متّصل 

 شوند. ارجاع داده می« کَفَرُوا

هَذَا کِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِیًّا لِّیُنذِرَ الَّـذِینَ   وَ رَحْمَةةً  وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَ﴿ :12آیة 

 .﴾بُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَ ظَلَمُوا وَ

 ای آیه ( انسجام بین2ـ1ـ2

در آيرة  « هرذا »، مشخّص شده اسرت. کلمرة   1آمده است که با نماية « کتان»در آية دوم، کلمة 

 قررآن اند، اشراره بره    مشخّص شده 1، که همگی با نماية «قَبْلِهِ»در« ه»و نيز ضمير متّصل  12و  11

آمده است. بنابراين، عالوه بر عوامرل ارتبراطی کره     2کتان است که در آية  آنهادارند و مرجع تمام 

يا بين آيات متروالی وجرود دارد، برين آيراتی کره برا هرم فاصرله دارنرد نيرز عوامرل             درون يک آيه

 دهنده وجود دارد. ارتباط

 ( ربط2ـ2

 حوزة معنایی اوّل( 2ـ2ـ1

هرا و آيرات،    گزاره است. در جدول زير عالوه بر تعداد گزاره 36آيه و  14اين حوزة معنايی شامل

 عوامل ربط هر آيه نيز آورده شده است.
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 ها، آيات و عوامل ربط حوزة معنايی اوّل سورة احقاف گزاره :2 جدول

 گزاره
شمارة 

 آیه
 عوامل ربط آیه گزاره عوامل ربط

1 1 

ضمير  ارجاع

 آيندي پيش

 7تلويحاً  15

ارجاع ضمير 

 آيندي پيش

 8 18و  17، 16 2 2

 9 24تا  19 3 6و 3،4

 10 28تا  25 4 5

 11 29 5 9و 8، 7
ابل مقايسه، تق

ضمير  ارجاعو 

 آيندي پيش

 12 32تا  30 1ر5 10

 13 34و33 4 12و11

 14 36و35 7 14و 13

 حم.( 1

 از جانب خداي عزيز و حكيم نازل شده است. قرآن (2

، از حروف مقطّعه است و در ارتباط آن با آيات بعد و کلّ سوره مباحرث فراوانری   1حم در گزاره 

در بسياري از موارد، بعد از حروف مقطّعه سخن از کتان بره ميران آمرده    وجود دارد  از جمله اينكه 

 است و اينجا نيز بعد از حروف مقطّعه به نزول کتان از جانب خداي نيرومند فرزانه اشاره شده است.

 ها و زمين هدفمند است. خلقت آسمان (3

 رسيد: 4توان به گزارة  می 3از گزارة 

 دهندة وجود خداست. هدفمند بودن جهان خلقت نشان (4

 ي غير واقعی بيهوده است.معبودهاعبادت  (5

هراي اطّالعراتی    کنند و گرزاره  را تقويت می 5تصوّرات بافتی حاصل از گزارة  8و  7، 6ي ها گزاره

 شود. افزايد که موجب درک بهتر آن می اي را به آن می تازه

 ي غيرواقعی خالق نيستند.معبودها (6

 شنوند. کنند يا حتّی صداي آنها را نمی يک دعاي آنها را اجابت نمی ي غيرواقعیمعبودها (7
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 کنندگان خود هستند. ي غير واقعی در روز قيامت دشمن عبادتمعبودها (8

 پرستندگان غير خداوند يكتا، گمراه هستند. (9

 کنند که: تلويحاً بيان می 9تا  1هاي  گزاره

 عبادت تنها شايستة خداوند يكتاست. (10

، تأثيرهراي برافتی    آمرده  9ترا   1هراي   شود، تصوّرات بافتی که در گزاره ونه که مشاهده میهمانگ

 کند که: تلويحاً بيان می 3کنند. آية  را تقويت می 10موجود در گزارة 

 کننده کُتُب آسمانی ديگر است. تصديق قرآنکتان  (11

ايرن نكتره اسرت کره کُتُرب       از طرفی آوردن دليل علمی در کنار کُتُب آسرمانی، تلويحراً بيرانگر   

را بره عنروان برداشرت ضرمنی      12توان گزارة  آسمانی و علم راستين مكمُل يكديگرند. بنابراين، می

 بيان کرد:

 کنندة دين و کُتُب آسمانی است. علم نيز تصديق (12

 اند. بيان شده 14و  13هاي  به ترتيب، گزاره 8و  7در آية 

 دانند. شوند و آن را سِحر می یرا منكر م قرآنکافران حق بودن  (13

 از جانب خود اوست. قرآنزنند که  کافران به پيامبر افترا می (14

 رسيد. 15توان به گزارة  می 14و  13با استفاده از گزارة 

کنند. پس منكرر حقّانيّرت خداونرد نيرز      را که از جانب خداوند نازل شده، انكار می قرآنکافران  (15

 هستند.

 اند: آمده 17و  16هاي  گزاره 8در آية 

 توانيد در برابر خداوند از من دفاع کنيد. شما نمی (16

 شهادت خداوند بين من و شما براي من کافی است. (17

 توان از اين دو گزاره نتيجه گرفت که: می

 خداوند بر هر چيزي قادر است و غير خدا هيچ تسلّطی بر امور ندارد. (18

 .من پيغمبري نوظهور نيستم (19

 رسيد: 20توان تلويحاً به گزارة  می 19از گزارة 
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 امر رسالت، امري جديد و تازه و در انحصار پيامبر نيست. (20

 کنم. شود، پيروي می من خبر ندارم با من و شما چه خواهد شد و آننه را که بر من وحی می (21

 رسيد: 22توان تلويحاً به گزارة  می 21از گزارة 

 هاي عادي است و  از جانب خود علم غيب ندارد. نی مانند انسانپيامبر نيز انسا (22

 پيامبر يک انذاردهنده است. (23

 رسيد: 24توان تلويحاً به گزارة  می 23از گزارة 

 رسان است و از جانب خود علمی ندارد. پيامبر تنها يک پيام (24

 کند. خداوند ستمگران را هدايت نمی (25

 ستمگران به شكل زير بيان شده است:هايی براي  ويژگی 10در آية 

 اند، نبايد اميد به هدايت داشته باشند. کفر ورزيده قرآنکسانی که به ناحق به  (26

پذيرنرد و اسرتكبار    را نمری  قررآن کسانی که بعد از ايمان آوردن برخی از اهل کتران، براز هرم     (27

 کنند، نبايد اميد به هدايت داشته باشند. می

 رسيد: 28توان تلويحاً  به گزارة  می 27و  26و  25گزارة  از کنار هم گذاشتن

ورزند و کسانی که بعد از ايمان آوردن برخی از اهل کتان  کفر می قرآنافرادي که به ناحق به  (28

 کند. آورند، ستمگر هستند و خداوند ستمگران را هدايت نمی باز هم ايمان نمی قرآنبه 

 کنند که: ر نظر میاين چنين اظها قرآنکفّار در مورد 

 يک افتراي قديمی است. قرآن (29

 شود: هاي زير بيان می گزاره 12در آية 

 کتان موسی بود که راهبر و رهنماست. قرآنقبل از  (30

 مصدّق کتان موسی است. قرآن (31

 توان نتيجه گرفت که: از اين دو گزاره می

 است و مانند آن راهبر و رهنماست. توراتمصدّق  قرآن (32

 را که از طرف کفّار مطرح شد رد کرد.   29توان گزاره  با استناد به اين گزاره می

 کنند. است و پاي اين گفته خود مقاومت می« اهلل»گويند که پروردگارشان  نيكوکاران می (33

 شوند. نيكوکاران نه ترسی دارند و نه اندوهگين می (34

 اند. بهشت جاودانه نيكوکاران به خاطر اعمال نيكی که دارند در (35
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 توان نتيجه گرفت که: هاي بيان شده می از گزاره

شروند زيررا اهرل بهشرت      ( نيكوکاران به واسطه اعمال نيكشان نه ترسی دارند و نه اندوهگين می36

 هستند.

ها هر کدام واحد جديدي را از افكار و اطّالعات در رابطه با نيكوکاران به ذهن خواننده  اين گزاره

 کنند تا تصوّري که خواننده از نيكوکاران دارد، به تدريج تكامل يابد. کنند و کمک می میمتبادر 

کتابی راهبر و راهنماسرت.   قرآنهاي عنوان شده را به اين صورت خالصه کرد که:  توان گزاره می

ه خواند. معبودانی که اهل کفرر بر   با دليل و برهان مردم را به پرستش خويش فرامی قرآنخداوند در 

هرا و زمرين ندارنرد و در روز قيامرت عبرادتِ       اند، هيچ دخالتی در آفرينش آسمان جاي خدا برگزيده

توانند ادارة امرور جهران را برر     شوند. چنين معبودانی چگونه می کنندگان خويش را منكر می عبادت

ال خويش ة اعمبه واسطة کفر خود مستحقّ گمراهی هستند و اهل ايمان به واسطعهده گيرند. کفّار 

 مستحقّ بهشتند.

 20تا  15( حوزة معنایی دوم: آیات 2ـ2ـ2

 ای آیه انسجام درون ال (

وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ کَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَیِّبَاتِکُمْ فِی حَیَاتِکُمُ الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُم ﴿:20آیة 

هُونِ بِمَا کُنتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ فِی الْـأَرْضِ بِغَیْـرِ الْحَـقِّ وَبِمَـا کُنـتُمْ      بِهَا فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْ

 .﴾تَفْسُقُونَ
در « کُرم »، «کُنْرتُمْ »و « اسْرتَمْتَعْتُمْ »، «أَذْهَبْرتُمْ »در « تُرم »، «أَذْهَبْرتُمْ »در « هُم»ضماير متّصل 

در « کَفَررُوا  ينَالَّرذِ »بره  « تَفْسُرقُونَ »و « تَسْرتَكْب رُونَ » ،«تُجْزَوْنَ»در « و»و « يَاتِكُمُحَ»و « يِّباتِكُمْطَ»

 شوند. همين آيه ارجاع داده می

 ای آیه انسجام بین ب(

 .﴾وَلِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِیُوَفِّیَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ﴿ :19آیة 
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و « أَعْمالَهُمْ»، «يُوَفگيَهُمْلِ»در « هُم»، «يُظْلَمُون»و « لُواعَمِ»در « و»، ضماير متّصل «لِكُلٍّ»عبارت 

کنند: افرادي که به والردين   اي که در آيات قبل ذکر شد، اشاره می دسته دوبه « هُم»ضمير منفصل 

 کنند. کنند و افرادي که به والدين خود نيكی نمی خود نيكی می

 ( ربط3ـ2ـ3

باشد. در جدول زير سعی شده است عالوه بر تعرداد   زاره میگ 20آيه و 6اين حوزة معنايی شامل

 ها و آيات، در صورت وجود به عوامل ربط هر آيه نيز اشاره شود. گزاره

 ها، آيات و عوامل ربط حوزة معنايی دوم سورة احقاف گزاره :3جدول

 آیه گزاره
عوامل 

 ربط
 عوامل ربط آیه گزاره

مقايسه، 

 تقابل و

ارجاع 

 ضمير

 آيندي پيش

17 
و  46، 45

47 

مقايسرررره، 

 تقابل و

ارجاع 

 ضمير

 آيندي پيش

15 
37 ،38 ،

 42و39

18 
48 ،49 

 50.و
16 40 

 52و  51 19
 15تلويحاً 

 16و 
41 

 43 19تلويحاً  53 19

20 
و  55، 54

56 

 14تلويحاً 

 15و 
44 

 کند. خداوند انسان را به نيكی به والدين سفارش می (37

 کند. دهد و از او مراقبت می کند، به او شير می ا سختی او را حمل و وضع میمادر انسان ب (38

 فرمايد: را تلويحاً بيان می 39توان گزارة  می 38و  37هاي  با توجّه به گزاره

 کشند، در خور نيكی مخصوص هستند. هايی که می والدين به خاطر مشقّت (39

 رسيد. 40توان به گزارة  ها می با استنتاج از اين گزاره

 کنند، شايستة بهشت هستند. کسانی که به والدين خود نيكی می (40
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 را استنباط کرد: 41توان گزارة  ، می38و گزارة  40با استمداد از گزارة 

 خداوند امر به نيكی به والدين کرده است و در واقع، نيكی به والدين اطاعت از امر خداست. (41

 ا استنباط کرد:ر 42توان گزارة  از اين گزاره می

 ة اطاعت شايستة بهشت هستند.به واسطکنند،  کسانی که از خداوند اطاعت می (42

 نيز قابل استباط است: 43نيز به تلوي  بيان شده است. از اين رو، گزارة  43، گزارة 15در آية 

وجرود   اي اطاعرت خداونرد   در شكرگزاري، انجام اعمال صال  و تائب و تسليم بودن نيز به گونه (43

 دارد.

 را عنوان کرد: 44توان گزارة  هاي ذکر شده می با توجّه به گزاره

کنند، شكرگزاران، تائبران و عرامالن بره اعمرال صرال  بره        افرادي که به والدين خود نيكی می (44

 واسطة اطاعت خود درخور بهشتند.

 کنند. ود نيكی نمیافرادي وجود دارند که ملتزم به باورهاي دينی نيستند و به والدين خ (45

 رسيد. 46توان تلويحاً به گزارة  می 45از گزارة 

 اند. ، از اوامر خداوند سرپينی کرده45افراد ذکر شده در گزارة  (46

 رسيد: 47توان از اين دو گزاره، به گزارة  می

 ،کنند کنند، نيكی نمی کسانی که به والدين خويش که آنها را به سمت و سوي حق هدايت می (47

 اند و زيانكار هستند. در واقع، از اوامر خداوند سرپينی کرده

 اند. در گذشته زيانكارانی از جنّ و انس وجود داشته (48

 توان تلويحاً به گزاره زير رسيد: از اين گزاره می

 اند. ة سرپينی از اوامر خداوند در اين دسته قرار گرفتهبه واسطزيانكاران  (49

 شود. حاصل می 50، گزارة 49و  48 از کنار هم گذاشتن گزارة

 اند، حتمی است. عذان بر زيانكاران، از جنّ و انس، که از اوامر حق سرپينی کرده (50

 کند. خداوند ظلم نمی (51

 افزايد. می 50اين گزاره بر تصوّرات بافتی ناشی از گزارة 

 شخصيّت خود دارند.هر کدام از دو گروه کافران و مؤمنان، اعمال خاصّ خود و منطبق بر  (52

 رسيد. 53توان به گزارة منطقی  ، می52با برداشت از گزارة 

 هر کدام از اين دو گروه طبق اعمال خود، درجاتی از پاداش و جزا دارند. (53
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 .اند کرده استفاده خود يويدن یزندگ در لذائذ و يّباتط ازکفّار  (54

 کند: را بيان می 55اين گزاره تلويحاً گزارة 

 اي ندارند. کفّار در آخرت، سرمايه (55

 شوند. ة استكبار و گناهانشان عذان میبه واسطکفّار  (56

توان گفت کفّار در آخررت   افزايند. می بر تصوّرات بافتی ناشی از هم می 56و  55، 54هاي  گزاره

 ة گناهانشان مستحقّ عذان هستند.به واسطاي ندارند و  سرمايه

کره   هسرتند  انتائب دسته يک: اند دسته دو حوزة معنايی دوم، مردم شده در هاي بيان طبق گزاره

 يكترشانن اعمالکه  ی هستندکسان يشانا و اَند، يمتسل او برابر در و دارند رجوع خدا يسو به همواره

کره   يانكاراننرد ز و خاسران يگرد دستة. بهشتند اصحان از و گذرند یم گناهانشان از و شود، یم قبول

 یحتمر  يرز ن ينران ا دربرارة  شردند،  گرفتار بدان انس، و جنّ از گذشته، يها تکه امّ یسرنوشت همان

 شده است.

 28تا  21( حوزة معنایی سوم: آیات 3ـ3

 ای آیه ( انسجام درون1ـ3ـ3

وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّـا  وَاذْکُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ ﴿: 21آیة 

 .﴾تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ

يعنری قروم عراد ارجراع داده     « قَوْمَرهُ »بره  « عَلَيْكُمْ»در « کُم»و « تَعْبُدُوا»در « و»ضماير متّصل 

 شوند. می

 ای آیه ( انسجام بین2ـ3ـ3

 .﴾لِتَأْفِکَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ قَالُوا أَجِئْتَنَا﴿ :22آیة 

بره  « تَعِردُنا » و « فَأْتِنرا »، «آلِهَتِنرا »، «لِتَأْفِكَنا»، «ج ئْتَنا»در « نا»و « قالُوا»در « و»ضماير متّصل 

 شوند. ارجاع داده می 21در آية « قَوْمَهُ»
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 ( ربط3ـ3ـ3

باشد. در جدول زير عالوه بر تعداد  گزاره می 14آيه از سورة احقاف و  8معنايی شامل اين حوزة 

 ها و آيات، دو عامل اصلی ربط بين آيات نيز بيان شده است: گزاره

 ها، آيات و عوامل ربط حوزة معنايی سوم سورة احقاف گزاره :4جدول 

 عوامل ربط آیه گزاره عوامل ربط آیه گزاره

شمول معنايی  21حاً تلوي 59تا  57

بين دو واگه  

« الّذين کفروا»

شامل است و 

قوم عاد را که 

مصاديقی از 

اهل کفر است، 

 شامل است.

شمول معنايی   20 63

بين دو واگه  

« الّذين کفروا»

شامل است و 

قوم عاد را که 

مصاديقی از 

اهل کفر است، 

 شامل است.

 27 68تا  66 25ر22 61و  60

 64و  62

 65و 
 28 70و  69 26

 پيامبران وظيفه دارند مردم را انذار دهند و آنها را به ايمان و پرستش خدا فراخوانند. (57

 خواند. کند و آنها را به پرستش خدا فرامی هود )ع( مردم را انذار می (58

 توان نتيجه گرفت: از اين دو گزاره می

 هود )ع( پيامبر است. (59

اد ياد شده است. با توجّه به اينكه نام برادر قوم عراد در ايرن آيره ذکرر     در اين آيه از برادر قوم ع

نشده، آگاهی از نام حضرت هود )ع( نياز بره يرک دانرش فرامتنری دارد، چرون در ايرن مرتن هريچ         

هاي باال جز برا يرک دانرش فرامتنری حاصرل       اي به آن نشده است. بنابراين، دستيابی به گزاره اشاره

 شود. نمی
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معنايی نيز مانند دو حروزة معنرايی گذشرته، اهرل کفرر، دعروت پيرامبر را انكرار          در اين حوزة

 قابل استباط است: 60کنند. بنابراين، گزارة  می

 هاي بارز اهل کفر است. انكار حقّ و حقّانيّت از ويژگی (60

ا گويم، تنها رسالتی است کره مرأمورم آن ر   گويد که علم نزد خداست. آننه من می هود )ع( می (61

 به شما ابال  کنم.

گويند پيرامبر از   که صراحتاً و تلويحاً می 24تا  21هاي  اين گزاره، تصوّرات بافتی حاصل از گزاره

 کند. جانب خود علمی ندارد و علم تنها نزد خداست، تقويت می

 قوم عاد خداوند را انكار کردند (62

کفّرار مسرتحق عرذان هسرتند.      56هاي کفّار است. طبرق گرزارة    ، انكار از ويژگی60طبق گزارة 

 شود: به صورت تلويحی بيان می 63بنابراين، گزارة 

 قوم عاد به دليل کفر و انكار خداوند، مستحقّ عذان هستند. (63

 گوش، چشم و فهم کفّار، سودي به حال آنها نبخشيد. (64

 64. گزارة مراد از گوش، چشم و فهم، بينش و آگاهی و داشتن ابزار تشخيص حقّ از باطل است

 انگيزد که: را برمی 65تلويحاً گزارة 

قوم عاد با وجود اينكه مجهّز به ابزار تشخيص و درک حقيقت بودنرد، از ايرن نعمرت اسرتفاده      (65

 نكردند.

 اند. در اطراف انسان، شهرهايی وجود دارد که ويران شده (66

 توان به گزارة زير رسيد. از اين گزاره می

 کند. سان را به پيرامونش جلب میخداوند توجّه ان (67

 توان به اين نتيجه رسيد که: می 67و  66هاي  از کنار هم گذاشتن گزاره

 دارد. عبرت از سرگذشت ديگران يكی از عواملی است که انسان را به ياد خدا وامی (68

 ، بيان شده که:28در آية 



 83  1393، بهار 14، شمارة 5سال  سراج منیر؛

 

 توانند پيروانشان را ياري کنند. خدايان دروغين نمی (69

توان تلويحراً بره ايرن گرزاره      می 69کند. از گزارة  را تقويت می 8و  7، 6، 5هاي  ، گزاره69ة گزار

 رسيد که:

 هالکت نتيجة اعراض کفّار است. (70

در اين آيات، خداوند سرگذشت قوم عاد و اقوام ديگري را که از حقّانيّت خداوند اعراض کردنرد،  

خواند، ولی از آنجا کره   کند و آنها را به پرستش خدا فرامی هود )ع( مردم را انذار می فرمايد. بيان می

کنند. آنها به دليل  هاي بارز اهل کفر است، قوم عاد خداوند را انكار می انكار حقّ و حقّانيّت از ويژگی

کفر و انكار خداوند مستحقّ عذان هستند. از آنجا که عبرت از سرگذشت ديگرران يكری از عرواملی    

کنرد و آنهرا را    دارد، خداوند توجّه انسان را به پيرامونش جلب مری  ياد خدا وامی است که انسان را به

توانند هالکت  و خدايان دروغين نمیهالکت نتيجة اعراض کفّار است  کند. متوجّه سرنوشت کفّار می

 .را از پيروانشان دور کنند

 35تا  29( حوزة معنایی چهارم: آیات 4ـ3

 ای آیه ( انسجام درون1ـ4ـ3

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَیْکَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِـتُوا فَلَمَّـا   ﴿: 29ة آی

 .﴾قُضِیَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِینَ

ت و صررف« قَرروْمِه مْ»در « هُررم»، ضررمير متّصررل «قررالُوا»و « يَسْررتَمِعُونَ»در « و»ضررمير متّصررل 

به گروهی از جن « أَنْصِتُوا»در « و»شود. ضمير متّصل  ارجاع داده می« نَفَراً مِنَ الْج نگ»به « مُنْذِر ينَ»

 اند. شود که مورد خطان گروه اوّل قرار گرفته اشاره می

 ای آیه ( انسجام بین2ـ4ـ3

عْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِی إِلَـى  قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا کِتَابًا أُنزِلَ مِن بَ﴿ :30آیة 

 .﴾الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُّسْتَقِیمٍ
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« نَفَرراً مِرنَ الْج رنگ   »بره  « سَمِعْنا»و « قَوْمَنا»در « نا»، ضمير متّصل «قالُوا»در « و»ضمير متّصل 

 شود. ارجاع داده می

 ( ربط3ـ4ـ3

باشرد. در جردول    گرزاره مری   18ايانی سورة احقاف و مشتمل بر آية پ 7اين حوزة معنايی شامل 

 ها و آيات، عوامل اصلی ربط بين آيات نيز بيان شده است: گزاره

 ها، آيات و عوامل ربط حوزة معنايی چهارم سورة احقاف گزاره :5جدول 

 عوامل ربط آیه گزاره عوامل ربط آیه گزاره

 29 74تا  71

مقايسه، 

تقابل و 

 ضمير ارجاع

 آيندي پيش

 33 83تا  81

مقايسه، 

تقابل و 

ضمير  ارجاع

 آيندي پيش

 34 84 30 77تا  75

78 31 85 -86 35 

 35 87 32 80و79

 دهند. گوش می قرآنجنّيان به  (71

کند و تصروّر جديردي    شود، ارتباط برقرار می حاصل می 48اين گزاره با تصوّر بافتی که از گزارة 

 آورد: به وجود می 72را در قالب گزارة 

گيرنرد و بره دو گرروه فرمرانبردار و      جنّيان نيز مانند انسان در معرض آزمايش خداوند قرار می (72

 شوند. زيانكار تقسيم می

 شود: شنوند و بعد گزارة زير عنوان می را می قرآنبيان شده که گروهی از جن  29در آية 

 روند. جنّيان به عنوان منذر به سوي قوم خود می (73
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بيان شده که پيامبر يک انذاردهنده است. يكی از تصوّرهايی که ممكن اسرت ايرن    23در گزارة 

 آيه را در ذهن برجسته کند، اين است که:

 تواند انذاردهنده باشد. انذار در انحصار انبياست و کسی جز انبيا نمی (74

آورد، در تقابل با آن  ه وجود میکند و تصوّرات بافتی که ب اين گزاره را تضعي  می 73ولی گزارة 

 کند. در ذهن متبادر می 74تصوّرات است که گزارة 

هراي بيران    اند که داراي ويژگری  را شنيدند، به قوم خود گفتند قرآنی را شنيده قرآنجنّيانی که 

 است. 77و  76، 75هاي  .و گزاره 30شده در آية 

 بعد از حضرت موسی )ع( نازل شده است. (75

 کند. سمانی قبل را تصديق میکتب آ (76

 کند. به سوي حقّ و طريق مستقيم دعوت می (77

شروند تصروّراتی کره ايرن      کننرد و باعرث مری    را تقويت می32و  31، 30هاي  ها، گزاره اين گزاره

 اند، با تكرار مجدّد، تقويت شوند. ها را در ذهن برانگيخته گزاره

 خوانند: ا اينگونه به سوي خدا فرامیبيان شده است که جنّيان قوم خود ر 31در آية 

 به خدا ايمان بياوريد تا گناهانتان بخشيده شود. (78

 اگر ايمان بياوريد، از عذان دردناک ايمن هستيد. (79

 رسيد: 80توان تلويحاً به گزارة  از کنار هم گذاشتن اين دو گزاره می

 شويد. دچار عذان دردناک می شود و اگر به خدا ايمان نياوريد، گناهانتان بخشيده نمی (80

 خداوند بر هر چيزي تواناست. (81

 ها و زمين را خلق کرده است و در خلقت آنها خسته نشده است. خداوند آسمان (82

 را برداشت کرد که: 83توان تلويحاً گزارة  از اين دو گزاره می
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مرين برراي او   خدا قرادر بره زنرده کرردن مردگران اسرت، همانگونره کره خلقرت آسرمانها و ز           (83

 کننده نيست. خسته

 شوند. ورزيدند، عذان می کافران به کيفر کُفري که می (84

انگيرزد و   را )يعنی مستحقّ عرذان برودن کفّرار( در ذهرن برمری      57اين گزاره تصوّري که گزارة 

 کند. تقويت می

 اي پيامبر صبور باش. (85

 اند. پيامبران اولوالعزم نيز صبور بوده (86

 رسيد: 87توان به گزارة  می 86و  85از گزارة 

 ( حضرت محمّد )ص( يكی از پيامبران اولوالعزم است.87

اسرت. در ايرن     بندي کُلّ مواردي است که در سوره ذکرر شرده   در واقع، اين حوزة معنايی جمع

کره   اند تا گناهانشان بخشريده شرود و در حرالی    دسته از آيات، مردم به پرستش خدا فراخوانده شده

شوند، اهل کفرر از عرذان خداونرد برر حرذر داشرته        ايمان به آمرزش گناهانشان وعده داده میاهل 

شوند. خداوند بر هر کاري تواناست، خلقت آسمانها و زمين در دست اوست. پرس چنرين خرداي     می

توانايی، شايستة پرستش است. از سوي ديگر، اين خداي توانا، قادر بر انجرام هرر کراري اسرت، چره      

 ورزند. ناه گناهكاران و چه عذان افرادي که کفر میبخشودن گ

 گیری نتیجه

، سورة احقراف  تفسير الميزانبندي عالّمه طباطبائی در  همانگونه که پيشتر ذکر شد، طبق دسته

اي و نيرز انسرجام برين تمرام      آيره  اي و برين  متشكّل از چهار حوزة معنايی است. انسرجام درون آيره  

شود، به اين معنا که تمام  ايجاد می« الّذين کفروا»از طريق ارجاع به  هاي معنايی سورة احقاف حوزه

شروند. در مرورد    شوند، از عوامل انسجام سوره محسرون مری   ضمايري که به اين واگه ارجاع داده می

برين حروزة معنرايی اّول و دوم از طريرق شرمول معنرايی برقررار         ربطتوان گفت  ربط اين سوره می

اند، مشتمل بر تمام مفاهيمی اسرت   هيمی که در حوزة معنايی اوّل مطرح شدهشود، در واقع، مفا می

هاي معنايی دوم تا چهرارم رابطرة    اند. بنابراين، رابطة آن با حوزه هاي معنايی آمده که در ديگر حوزه
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شرود. در حروزة معنرايی     شمول است. ربط بين حوزة معنايی دوم و سوم از طريق تمثيل ايجاد مری 

قوم عاد بيان شده است. اين حوزة معنايی مثالی است بر سرگذشت افرادي کره در   سوم، سرگذشت

هاي معنايی قبل بيان شد. اين حوزة معنرايی تصروّرات برافتی ناشری از حروزة معنرايی اوّل را        حوزه

کند. بنابراين، رابطة حوزة معنايی اوّل و سوم رابطة تقويت و تأييرد اسرت. حروزة     تقويت و تأکيد می

چهارم نيز همسو با حوزة معنايی سوم از طريق تمثيل با حوزة معنايی اوّل و دوم ربرط پيردا    معنايی

 کند. رابطة بين حوزة معنايی سوم و چهارم نيز از نوع تكامل تصوّرات بافتی ناشی از آنهاست. می

ها و عوامل انسجامی مطرح شده در هرر حروزة معنرايی، مانننرد      توان گفت گزاره در مجموع، می

هرا و   دهند. رابطة بين گرزاره  هاي زنجير به هم متّصل هستند و پيام کلّی هر حوزه را انتقال می لقهح

اي انباشتی است کره در کرلّ سروره، چره در يرک       اي خطّی نيست، بلكه رابطه عوامل انسجام، رابطه

تروان   هاي معنايی مختل  جاري است. با توجّه به مطالرب پيشرين، مری    حوزة معنايی و چه در حوزه

توانرد ترا حردّ زيرادي روابرط       م.( مری 1986ر بنياد اس ربر و ويلسرون )   ربطاستباط کرد که رويكرد 

هاي احقاف را تبيين کند و سرورة احقراف برر خرالف پراکنردگی موضروعی        معنايی موجود در سوره

 داراي انسجام متنی است.
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