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 از دیدگاه فرمالیستی« نور» ۀفورگراندینگ در سورۀ مبارک

 1حسن مجیدی
 2گلمحمدیانزهرا 

 چکیده
اثر ادبی را با توجه به هماهنگی و تناسبب ، این مکتب، فورگراندینگ یکی از مباحث مهم فرمالیسم روسی است

دهبد  در ایبن مبی د و علل زیبایی متن از جهت ادبی و هنری را مورد تحلیبل ربرارکنمی محتوا بررسیبین فرم و 
 ۀبه شیوه فورگراندینگ تحلیل شود  شایان ذکبر اسبت کبه فورگرانبدینگ ببه دو شبا  سورۀ نورمقاله سعی شده تا 

ت عنبوان فراهنجباری مبورد شود که پبووه  حاربر ایبن دو مقولبه را تحبمی هنجارکاهی و هنجار افزایی تقسیم
؛ بررسی ررار داده است و سعی شده زیبایی های این سبوره ببا اسبتهاده از گونبه هبای فراهنجباری مدب   شبود

فراهنجباری معنبایی و ، فراهنجباری نحبوی، فراهنجباری واگگبانی، فراهنجاری آوایی های فراهنجاری شاملگونه
کاوی ، ه ها آیات سوره را به صورت دریقباشد که هر کدام از این شا می فراهنجاری بافتی ادبی و عمیق مورد وا

ببه ایبن جنببه هبا کبه ، دکنبمی دهد و برجستگی ها و زیبایی های لغوی و ادبی سوره را تعیبینمی و بررسی ررار
که با ایبن تعریبا اعبم از آشبنایی  شوند فورگراندینگ گویندمی زبان تربی  باعث تد   و برجستگی هر چه

و  سبورۀ نبورپووه  نقد فرمالیستی است و هدف آن یافتن برجستگی هبای  ۀ  شیو سازی استبرجستهزدایی و 
حاصل از پووه  این است که مههوم فورگرانبدینگ  ۀباشد  نتیجمی براساس مهاهیم برجسته سازیها آن تحلیل

   در حجم باال و با جایگیری عالی بروز یافته است
 .فورگراندینگ، فراهنجاری، فرمالیسم روسی، سورۀ نور، ررآن: کلیدی واژگان
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 مقدمه

و زیببایی و  ،دکنبمی فرمالیسم روسی مکتب نقد ادبی است که اثر ادبی را از جهت صبورت و معنبا بررسبی
هر تد   و برجسبتگی و  1دارد که فورگراندینگمی نماید و بیانمی برجستگی های موجود در اثر را مد  

در ایبن پبووه   ب غبی دارد  کبام ا  ۀین عناصر ادبی بودن متن اسبت و جنببتر مهم شود که ازمی زبانی را شامل
علت انت اب عنوان فورگراندینگ به جای عنوان برجسته سبازی آن اسبت کبه فورگرانبدینگ و برجسبته سبازی 

کبه هبر تدب   و با این تهاوت ، مهاهیمی هم ردیا معرفی شده اند و فورگراندینگ همان برجسته سازی است
 آن ۀیعنبی فورگرانبدینگ عنبوانی عبام اسبت و برجسبته سبازی زیرمجموعب، شبودمبی برجستگی زبانی را شامل

یم بهتر آن است که این بررسی با اصبال حات و کنمی باشد  ورتی اثر ادبی را با کمک نقد فرمالیستی بررسیمی
 عناوین متناسب با این مکتب صورت گیرد  

فراهنجباری ببه معنبای  است که فورگراندینگ را ببا کمبک ارسبام فراهنجباری تبیبین نمایبد،این پووه  بر آن 
در اثر ادبی گاه به شیوه های متعدد از هنجارهایی که در زببان عبادی  وباشد می بیرون آمدن از فرم و نرم عادی زبان

 را به صبورتی نبو و جدیبد معرفبی نمایبد،پردازد تا آن می و به طریقی دیگر به بیان مههوم نهدمیپای بیرون  ،شده اند
فراهنجباری معنبایی و فراهنجباری  فراهنجباری نحبوی، فراهنجباری واگگبانی، فراهنجاری آوایبی، فراهنجاری شامل

فراهنجباری در دهد  می باشد که هر کدام از این شا ه ها اثر ادبی را با کمک علوم زبانی مورد بررسی ررارمی بافتی
تهباوت هبای  و گذارد و صورت آوایی رایج را به کار نمبی ببردمی اعد آوایی زبان معیار پای بیرونآوایی گوینده از رو 

گباهی  فراهنجاری واگگانی،در شود  می آوایی واگگان از لهجه ها و گونه های اجتماعی زبان وارد ادبیات منثور محلی
ست یبا هنرمنبد ا تعیین سبک ش صی راهگدااز این رو در  ،بسامد بر ی از لغات در آثار کسی توجه برانگیز است

در د  کنبمی حمبلهبا آن را ببهویبوه  ی با  یبا احساسب ییادارد، یعنبی معنبرفتار ذهنی  اصی با بر ی از کلمات 
که هبر ببار راببل تکبرار ) رواعد تکراری رواعد دستور زبان باید ویوگی مهم تکرار را داشته باشد، فراهنجاری نحوی،

کبردن ایبن لحبا  از یک بار اعمال شوند  در اصل دستور زبان بایبد ربادر ببه  تربی  را دارند کهاین توانایی ( هستند
فقب   تکرار شود  باید توجه شود کبه ایبن نبوک تکبرار،( به حد لزوم) د بارها و بارهاتوانمی وارعیت باشد که یک گروه

در دهبد  مبی  ت کیهبانی را تدبکیلسا ۀب دی اساسی از یک نظری چنینهمبلکه  ،یک ویوگی دستور زبان نیست
 ۀهر ورت زبان برای بیان مههومی  ا  عبارتی مناسب نداشته باشد س نگویان اغلبب یبک واگ  فراهنجاری بافتی،

واگه ای جدیبد دهند  در این گونه مبوارد زببان می رابل م حظه گسترش یگیرند و معنای آن را به طریقمی موجود را
مثبل ایبن اسبت کبه واگه ای جدیبد ببر زببان  ،شبودمی واگه ای به مههوم تازه به کار بردهاما چون  را کسب نمی کند،

ببروز تغییبری در  ۀنتیجب تنهباهبر تغییبری در معنبای یبک صبورت زببانی  فراهنجباری معنبایی،در گردد  می افزون

                                                           
1. Foregrounding 
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دارنبد  پووهنبدگان  ارتببا هبا آن استعمال آن صورت زبانی و صورت های زبانی دیگر است کبه از نظبر معنبایی ببه
کردند که گویی صورت زببانی چیبزی ببه نسببت پایبدار اسبت و می با این مسئله طوری بر ورد به هر حال، پیدین،

 فوالدوند است  پیوندد  ترجمه های آیات از محمد مهدیمی به آن پیرو یا م زمی تغییر پذیر چونهممعنا 

 ادبیات نظری پژوهش .1

  پیشینۀ پژوهش .1-1

 : به موارد زیر اشاره کرد توانمی ،آشنایی زدایی نگاشته شده اند ۀتوجه به پووه  هایی که در زمینبا 
تابسبتان  ،یررآنب یادبب یمجلبه پووهدبها ،آشنایی زدایی در جزء سی ام ررآن کریم مالهره فرجی، ،راسم م تاری -1

راعبده ) نمونه هایی از هنجبارگریزی صورتگرایان با زبان ررآن، ۀاین پووه  به منظور تالبیق نظری  111-29ص   ،22
دهد و در نهایت با تکیه بر تهاسیر ادببی می جزء سی ام ررآن کریم ندان ۀرا در بر ی آیات شریه( کاهی و راعده افزایی

  دکنمی بیان تربی  بازتاب تأثیر آن را در کدا معنای مقصود و نیز کسب التذاذ ررآن کریم،
 ،فصبلنامه زببان و ادبیبات عرببی ،وارعبهسورۀ مبارکبه آشنایی زدایی و برجسته سازی در  ،هومن ناظمیان -2
دهبد بسبیاری از پدیبده هبای طبیعبی و مبی   این پووه  ندان32۱-31۳  ص ،31۳1بهار و تابستان  ،33پیاپی 

آشبنایی زدایبی و راعبده  ۀواسبالبه اموری عادی تبدیل شبده ببه  ،مهاهیمی که برای م اطبان دیروز و امروز ررآن
جملبه و  ،تکبرار در سبالک کلمبه ،گسترده از تکرار صامت هبا و مصبوت هبا ۀافزایی برجسته شده است  استهاد

هبای شیوهو اسم فاعل از جمله جملۀ اسمیه استهاده از  ،به کارگیری سا تار شرطی چنینهم ،سا ت های نحوی
 برای آشنایی زدایی و برجسته سازی به کار گرفته شده است سورۀ وارعه که در رود به شمار میزبانی و ادبی 

 آشبنایی زدایبی و هنجبارگریزی معنبایی در غزلیبات مولبوی، منصور علی زاده بیگدلو، هی،ل  ال داب   اسد -3
  ایبن مقالبه ببر آن اسبت کبه ببه بررسبی 22-1صب   ،1921 ،یو انسبان یعلبوم اجتمباع -بوستان ادب  یشعر پووه

برجسبته از ایبن نبوک فراهنجباری را ندبان دهبد  دسبتاورد  یفراهنجاری معنایی در دیوان شمس بپردازد و نمونه هبای
 از پردا تن موالنا به انواک فراهنجاری معنایی در دیوان شمس به صورت گسترده و برجسته حکایت دارد  تحقیق،
های نهج الب غه ببا بهبره گیبری از صبنعت آشنایی زدایی و برجسته سازی ک م در  البه  ،علی طاهری -4

  در آن صبنعت التهبات را از 29-1صب   ،12، شبمارۀ 9، دورۀ 1921زمسبتان  ،پووهدنامه نهج الب غبه ،التهات
انواک شیوه های آشنایی زدایی و برجسته سازی در ک م معرفی کرده و التهات را در رالب انواک تغییرات سبکی از 

 بررسی نموده است   جز آن غییر در رمایر وربیل ت
نقد ادب معاصبر  بررسی هنجار گریزی در ب دی از اشعار نزار ربانی، زینب  دادادی، حمیدررا مدای ی، -5
رببانی از هنجبار  نبزارجستار بررسی شده کبه در این   92-11 ص  ،2، شمارۀ 2، دورۀ 1921بهار و تابستان  عربی،

گریزی در جهت برجسته سازی اشعار  ود بهره برده است  وی با تأثیر از فرهنگ و ادبیات غربی و نگباه نافبذ ببه 
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در زببان شبعری  ی مبثثریهباگامجز آن  و سبکی، واگگانی، معنایی، میراث شعر عربی در جهت هنجارگریزی آوایی،
 است « الرسم بالکلمات»واک هنجارگریزی ربانی در دیوان شعری در پی بررسی ان به طور  ا  برداشت  این مقاله

 ،1922پاییز  ،یررآن یادب یپووهدها، مریمسورۀ مبارکه جلوه های فراهنجاری در  ،نوروزی ،احمدی -6
هم چون دیگر سوره هبای ایبن کتباب آسبمانی جلبوه  مریمۀ مبارک ۀ  در سور 12-12  ص ،9، شمارۀ 1ۀ دور 

موروعی اسبت ها آن هنرمندی حضرت حق وجود دارد که چگونگی اجرا و شیوه پیاده شدن های زیبایی از این
  باشدمی که این پووه  به دنبال بیان گوشه ای از آن

 شبعرپووهی فراهنجاری نحوی در غزلیبات شبمس تبریبزی، منصور علی زاده بیگدلو، هی،ل  ال داب   اسد -7
کید  مقاله با 22-1 ص  ،9، شمارۀ 1سال  ،1922(، بوستان)  تالبیبق صبهت ببا موصبوف، بر مد صه هایی چون تأ

گسترش دادن جزء اول فعل و نیبز ببا طبرؤ مثلهبه هبایی نظیبر رلبب  ایجاد پرش رمیر، عدم مالابقت نهاد با فاعل،
د کنبمی بیبان استعمال هنری فعل های مرکب به عنوان عناصبر نظبم آفبرین، چین  واگگانی، مالابقه فاعلی، نحوی،

 واننده را برای کدا مقاصد زیباشناسبی انحرافبات  موالنا رصد دارد رمن ایجاد آشنایی زدایی و درنگ هنری، که
ترغیبب کنبد و  ،اسبت هام کثرت و تنوک و گریز از محدودیتمههو  یاز القاو سرپیچی های نحوی  ود که عبارت 

 ر نظم آفرین راهنمایی نماید نیز م اطب را در رسیدن به شکل هنری  ود از طریق توجه به نق  عناص

 پرسش های پژوهش .1-2

 ؟ مبارکۀ نور نمود داردسورۀ مههوم فورگراندینگ به چه اندازه در  -1
 است؟یافته  تجلیاین مههوم و مصادیق آن چگونه  -2

 فرضیه های پژوهش .1-3

برجسبته ) فورگرانبدینگ مههبوم ،موجود اسبت مبارکۀ نورسورۀ با عنایت به زیبایی لهظی و معنایی که در  -1
  بسامد باالیی دارد( سازی
 بروز یافته است در سورۀ نور جایگیری عالی این مههوم با  -2

 ضرورت پژوهش  اهمیت و .1-4

مالرؤ است و برای ترسیم معارف  بود از تمهیبدات ادببی و  پیامبر اس مۀ ررآن کریم به عنوان معجز 
گونی بهره گرفته گرفته  صورت کریم ررآن مهاهیم درک جهت فراوانی هایپووه  دور هایزمان از ،هنری گونا

 و ک مبی ،ادببی م تلبا هایدیدگاه با که اندیدمندان دهدمی موروک ندان با مرتب  هایپووه ۀ است  پیدین
شبده و  تبربی  یتبوجه« موروعات سبا تاری»به  های ا یراند ولی در سالررآن داشته تبیین در سعی تهسیری

لذا با توجه به اهمیت سا تار در کدبا رمبوز  ؛سا ته است فراهم پووهدگران برای را دجدی ایهاین مهم عرص



 از دیدگاه فرمالیستی« نور» ۀفورگراندینگ در سورۀ مبارک

 
   

57 

 

هبای آن در این زمینه صورت گیرد  اهمیت سا تار و جذابیت گسترده یالزم و رروری است که تحقیقات ،ررآن
دهبد کبه ایبن مبیندان  ،های زیباشنا تیجنبهو  درایق و رموز هنری ،هایی از لالایارمن آشکار نمودن گوشه

 ایبن  در م اطب کمک گرفته اسبت تربی  رگذاریاثالهی از موروعات سا تاری وهنجارگریزی برای ۀ معجز 
ببه دنببال کدبا و نمایانبدن  تبریدریبق و ترمعنایی عمیق هایالیه علمی و روشمند الگوهای بر مبتنی پووه 

  باشدمی رویکردهای آن در فهم و تهسیر معجزۀ جاوید پیامبراهمیت و ررورت این شیوه و 
 

 روش پژوهش .1-۵

 هافرمالیست ۀنظری ترین اصلی و ترین مهم؛ تحلیلی بر محوریت نقد فرمالیستی است –روش پووه  توصیهی 
 بتواند آن شکل به پردا تن با دیگر بیان به ،باشد آن بودن ادبی دنبال به باید اثر، با بر ورد از پی  منتقد که بود این

کیداست   ادبی نا کدام و ادبی نوشته کدام بگوید  هبا فرمالیسبت بنبابراین؛ ببود متن ادبیت و اصلی گوهر بر آنان تأ
  کنند استنتاج آن بنیان و شکل از را متن ادبیت ۀسازند اجزای تا کوشیدندمی و گرفتندمی نظر در را اثر  ود تنها

 

 فورگراندینگ. بررسی مفهوم 2

عجیب تبرین سرنوشبت را  مکتبی که شاید نوآورترین مکتب ررن بیستم باشد، ،روسی( شکل گرایی) فرمالیسم
ماننبد هرمکتبب دیگبری ریدبه و زمینبه « فرمالیسبم»گرچه پیدای  مکتب  (12: 1991 ایوتادیه،)  نیز داشته است

( شناسبیو مباحبث زببان) مکتبی است در نقد ادبی(، 12: 1912 شایگان فر،) های ربلی در آثار متهکران ردیم دارد
 ( 221: 1992 شمیسبا،)  که در   ل جنگ جهانی اول در روسیه ببه وجبود آمبد و در اوایبل ربرن بیسبتم شبکهت

(، اندیده ها و وارعیت ببه طبور کلبی عواطا،) انسانی« محتوای»ی روسی براین نظر بودند که هافرمالیستن ستین 
کبه  همبان طبورسبازد  مبی ادبی فبراهم« تمهیدات»زمینه را برای عملکرد  و صرفاا  ای ادبی است،فارد معن فی نهسه،

 این مرزبندی دریق میان صورت و محتوا را تعدیل کردند  ی بعدی،هافرمالیست  واهیم دید،
بپردازند کبه به تبیین این مسئله ( عملی ۀبه شیو ) مدل ها و فرریات ۀاین بود که کلی تربی  هافرمالیستهدف 

 مبرتب آن  امتمبایز و بب 1«ادبی -فوق»و چگونه امر ادبی از  آورند،می تمهیدات ادبی چگونه نتایج زیبا شناسانه به بار
آن را نبوعی  هافرمالیست آوردند،می ادبیات را شکلی از ادراک انسانی به شمار شود  در حالی که منتقدان جدید،می

یکبی  هافرمالیسبتین نظریبه هبای تبر مهم از ( 11: 1922 سلدن و ویدوسبون،) کردندیزبان رلمداد م ۀکاربرد ویو 
زیرا فراینبد ؛ باشدمی افزای  دشواری و مدت زمان ادراک حسی دشوار کردن رالب ها، آشنایی زدایی از موروعات،

جریبان  چبون و دیگبری برجسبته سبازی اسبت ( 12)همبان،  ادراک حسی فی نهسه یک غایت زیباشناسانه است
اما سب ن ادببی ببا تصبرف در نظبام عبادی زببان،  گیرد،می ادراک در گهتار عادی و روزمره به طور  ودکار صورت

   ( 91: 1922 فتوحی،) سازدمی د و جریان  واندن  ودکار را دچار ا ت لکنمی درنگ ایجاد
                                                           

1. Extra literary 
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شباهکار ۀ  وانبدن چنبدبار  -ب ؛ک و تصحیک شبدهیافتن یک متن منق -الا :متن با هافرمالیستبر ورد  ۀنحو 
 ینقدبهجاهبا در انتقبال و درک مههبوم،  شکل دادن به واگه ها باتلهظ آواهبا و زیرا ؛صدای بلند  واندن با -پ ؛ادبی
 باید نسببت ببه معناهبای راموسبی و توجه به واگگان و ترکیبات متن -ث ؛هوشیاری به هنگام  وان  -ت ؛دارند مهم

-19: 1912 شبایگان فبر،) بررسی صبنای  ببدیعی -چ ؛اهمیت دادن به صور  یال -ج ؛فراراموسی واگگان درت کرد
اسبت  فورگرانبدینگ هبر  بحث فورگراندینگ ،ب غی دارد کام ا  ۀاست و جنب ترمهم در ادبیات از همهچه آن ( 11

افزایبی هنجبار  برجسته سازی به دو ب   هنجار کاهی و ( 91: 1992 شمیسا،)  و برجستگی زبانی است تد  
گزیر  عنوان،به این  و زبان وارعیتی اجتماعی است، باشد،می فراهنجاری رسمتی از برجسته سازی  شودمی تقسیم نا

اعتقبادی فکبری و ) رواعد و متعارفات و راه و روش های زببانی ،رمن ( 19: 1991 غیاثی،) شودمی تاب  هنجارهایی
امکانبات  زببان نظبامی پردا تبه و همگبن نیسبت  در مبوارد بسبیار، ( 211: 1992 شمیسا،)  هر دوره است( ادبی

کمدر مورعیتچه آن جز دیگری،  ( 19 همان، غیاثی،) یابندمی گسترش ند،هست های صوری حا
 

 سورۀ نور. بررسی آشنایی زدایی و برجسته سازی در 3

و تقسیم بندی  سورۀ نورباشد  بررسی سا تار می سوره ای مدنی آیه و 11دارای  ررآن و 11در جزء  سورۀ نور
 : اساس محتوای آیات آیات سوره بر

کار در برابر چدم دیگران: سیاست پیدگیری از فحدا :91-1آیات  محدود کردن ازدواج  ،تنبیه زن و مرد زنا
بر ورد  ،عذاب تهمت زنندگان به همسر پیامبر ،شاهد 1 نسبت ناروا بدون مجازات هدتاد تازیانه در ،آنان

عبذاب تهمبت زننبدگان ببه زنبان  ،عدم پیروی از شبیالان ،فحدا ۀعذاب الیم برای ع ره مندان به اشاع ،با تهمت
کدامن  ،ررائتبی) ،نگباه و آداب نگباه کبردن ،دیگبران ۀورود ببه  انب ۀنحبو  ،تعلق س ن زشت به افبراد  بیبث ،پا

 ۀندبان: 91-99 آیبات ،معرفبی  بدا: 91-91آیات(، 291)همان،  اهمیت ازدواج: 91-92آیات ( 191: 1991
: 11-11آیبات (، 212)همبان،  کیهبر رویگردانبی از حبق: 12-92آیبات (، 122)همان،  من م ل  و پاداش اوثم

 دعوت به عبادت  دا و شنا ت م لورات 
 

 مبارکۀ نورسورۀ . گونه های آشنایی زدایی و برجسته سازی در 4

 سورۀ نورفراهنجاری آوایی  .4-1

کاست تحلیل آوایی عبارت از بررسی آواهای زبان  تلهبظ  ۀشبیو  ،شبوندمی آن گونه که در گهتار تولید و ادرا
شبود  در ایبن مبی بررسی 2با استهاده از علم آواشناسی 1«نویسه شناسی»واگه ها در گهتار و الگوهای زبان نوشتار 

  گذارد و صورت آوایی رایج را به کبار نمبی ببردمی گوینده از رواعد آوایی زبان معیار پای بیرون ،نوک فراهنجاری

                                                           
1. Graphology 

2. Phonology 
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، فتبوحی)  شبودمبی تهاوت های آوایی واگگان از لهجه ها و گونه های اجتماعی زببان وارد ادبیبات منثبور محلبی
گرچه واج واحد انتزاعی یا نوعی صوت ( 291 و 19: 1922 ولی گونه های بسبیار م تلهبی از  ،است( در ذهن) ا

 یم این گونه ها را آوا بنامیمتوانمی د وجود داشته باشد کهتوانمی (در دهان) تولید شده در عملآن صوت در گهتار 
  ( 12: 1911 ،یول)

 
 سورۀ نورحروف پرتکرار شمارش شده در  :1 نمودار

 باشبد و حروفبی کبه تعبدادمی« م ،ل ،أ»حبروف  مرتب  بباین تکرار تر بی  که رابل مداهده است همان طور
 هستند « د ،ف» ،از این حروف است ترکم هاآن

 تربی  هم آیی حروف در واگگانی که در ابتدا و پایان آیات هستند مورد توجه وار  شده است چرا که در
در پایان آیه  ،شوندمی هستند که  یلی زیبا و چدم نواز آیاتی که با این حروف آغاز« و ،أ»آیات حروف ابتدایی 

 ،خ ،ی ،ل»ای یا حروف آیه ترکم شود که به عنوان حسن  تام انت اب شده ومی  تم« ن ،م»نیز گاه به حروف 
چدم با دیدن این همه تناسب بین حروف به آیات  ،دگردمی  تم «ن ،م»شود و به حرفی غیر از می شروک« ر ،ف

شود باز هم طبق می  ارج معیندارد حتی زمانی که از این ریتم  مد   یآیاتی که شروک و پایان  ماندمی  یره
برای مثال در  ،باشد، برررار میآیا آیه با حرف مد   شروک یا پایان یابدکه اینپیوند میان  ،راعده ای  ا 

با آیاتی که  کام ا  ،شده استندان داده است با رنگ سهید « و ،أ»شان غیر از نمودار زیر آیاتی که حرف ابتدایی
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 هماهنگی و تناسب دارند تا ذهن دچار تکرار ندود و دریق تر بنگرد  ،اندآغاز گدته« و ،أ»با حرف 

 
 حروف آغازین شمارش شده :2 نمودار

 فراهنجاری واژگانی .4-2

  روج از زببان عبادی یبا انحبراف از معیبار ببه شبمار ،کاربرد واگه های نا متعارف که در زبان عادی رایج نیست
واگه هبای نوسبا ته واگه هبای  واگه های ناشنا ته،: گردندتقسیم میرود  واگه های ناآشنا و غیر معمول دو دسته می

زبان رانبده شبده انبد و در زببان معیبار  ۀل عدم کاربرد به ب   های ناشنا تاما به دلی هستند،ناشنا ته از  ود زبان 
سازد و پبی  از آن در زببان وجبود نداشبته می واگه ای که نویسنده یا شاعر براساس ریاس دستوری ، ولیرواج ندارند

سبا تمان واگه و  ترین واحدهای معنادار زبان،کوچکچون این سالک از سبک هممدهور است  بررسی « نو واگه»به 
نه ها و مانند آن ببه کمبک دانب  تکبواگ دال ها و ندا ائت ف معنایی واگه ها با هم، معنای آن، سا ت واگه ها، ۀشیو 

گباهی بسبامد بر بی از لغبات در آثبار کسبی  ( 291 و 19: 1922 فتوحی،) امکان پذیر است( علم صرف) 1شناسی
اسبت یبا هنرمنبد رفتبار ذهنبی  اصبی ببا بر بی از ا از این رو در تعیین سبک ش صی راهگد ،توجه برانگیز است

 ( 111: 1992 شمیسا،) دکنمی حملها آن را به  ا  یاحساسی  ا  یا امعن، یعنی کلمات دارد
در نمودار زیر واگگانی که  ، ورندمی که وزن و رافیه مدابه دارند به وفور در این سوره به چدم مسج  واگگان

بررسی شده اند  این واگگان گاه دارای وزن مدابه هسبتند کبه در زیببایی و آهنگبین  ،دارای رافیه مدترک هستند
 داشته اند   شایان جایگاهیشدن آیات 

                                                           
1. Morphology 
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 شدهقافیه شمارشواژگان هم :3نمودار 

سبمی   ،غهبور رحبیم ،تواب حکیم  دای تعالی چونثبوتی صهت های  اشاره به آیات با تربی  در این سوره
ترین نمبود در با رافیه و وزن مدابه از بی  این صهات   ویابدمی پایانها جز آن علیم و واس  ،رؤوف رحیم ،علیم

 باشند آیات این سوره بر وردار می

 فراهنجاری نحوی .4-3

ایبن ( که هر بار رابل تکبرار هسبتند) رواعد تکراری ،رواعد دستور زبان باید ویوگی مهم تکرار را داشته باشد
کبردن ایبن وارعیبت  لحبا دستور زبان باید ربادر ببه  ،از یک بار اعمال شوند  در اصل تربی  دارند کهتوانایی را 

ببه ) د بارهبا و بارهباتوانبمی یک گروهکه این د حاوی جم تی در درون  وی  باشد یاتوانمی باشد که یک جمله
 چنبینهمبلکبه  ،دسبتور زببان نیسبتفقب  یبک ویوگبی  ،تکرار شود  باید توجه شود که این نوک تکرار( حد لزوم

جملببه از نظبر محببور  ( 121: 1911)یبول،  دهببدمبی سببا ت کیهبانی را تدببکیل ۀب دبی اساسبی از یببک نظریب
گباهی سبیاق  ،شبودمبی کوتاه یا بلند بودن در سالک نحوی بررسی ،همندینی و درت در سا ت های غیر متعارف

 ،شمیسبا) دکنمی ماللب به لحا  جمله بندی جلب توجه بیان ۀعبارت و طرز جمله بندی و به عبارت دیگر نحو 
سا ت عادی زبان ها آن شاعر یا نویسنده با جا به جا کردن عناصر جمله و تغییر جایگاه معمول ( 111: 1992

گر هنجار گریزی نحوی به صورتی باشد که در ک م ش   به یک عادت زبانی بدل شبود و می هم دررا  ریزد  ا
 ،رواب  واگه ها باهم ،دهد  بررسی سا تمان جمله هامی نحو ش صی وی را شکل ،آید شمارویوگی س ن وی به 

 اشناسبیک معنب اق  معنبتحلیل ن ،نظم و دستورمندی واگگان ،شیوه های ترکیب واگه ها در عبارت ها و جمله ها
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در نمبودار زیبر انبواک  ( 291 ،11: 1922 ،فتبوحی)  گیبردمبی ربرار 1در رلمرو نحوموارد مدابه دیگر  در جمله و
 بررسی شده است  سورۀ نورجم ت اندایی موجود در 

 
 جمالت انشایی :4 نمودار

،   اسبتههامگردنبدمی ندا و تمنبی نهی، امر، استههام، شاملکه  جم ت اندایی طلبی هستند تربی  سورۀ نوردر 
د توانبمی همزه با ،از آن اط ک نداشتیم  استههام ممکن است با هل یا همزه طلب علم نسبت به چیزی که رب ا یعنی 

استههام ببا همبزه وجبود  ۀنمون ،ا تصا  دارد  در سه آیه اما هل به استههام تصور ،استههام از تصور باشد یا تصدیق
ن  »دارد که در دو آیه به صورت 

َ
َلْم َتَر أ

َ
هبا و در آسمانچه آن آیا ندیدی که هر» :شودمی بیان 11 ۀدر آیو ذکر شده « أ

همبراه ببا لحبن سبرزن  آمیبز زیبرا  ؛ایبن پرسدبی انکباری اسبت «نبدکنمی زمین است و پرندگان  دای را ستای 
نیبز ببه  19 ۀکه انسان از جواب آن مالل  بوده ولی به این موروک توجه نکبرده اسبت  در آیبنماید می و بیان باشدمی
پرسدی که نمونه هبای  12 ۀاما در آی ،گرددمی شود و غهلت انسان را متذکرمی تدکیل ابر و بارش باران اشاره ۀنحو 

از آن سبر پیچبی  لبیو  گدبتهمی اطاعبتشده برای اشاره به عدم توجه به فرمان الهی که بایبد  یادآورپاسخ نیز در آن 
تعبداد  چنبینهم  گاه امر ببه صبیغه و گباه ببا الم امبر اسبت ،صورت گرفته است  در این سوره شواهد بسیاری از امر

 بورد  شبایان ذکبر مبی نبدا و تمنبی نیبز ببه چدبم دت شمارانگ یدر کنار این موارد تعدادو زیادی نهی وجود دارد 
کیدجم ت  جم ت،که در کنار این باشد می  1شبمارۀ شبده اسبت  در نمبودار آورده ی و اسمیه هم در این سبوره تأ

اما به علت فراوانی تعداد جم ت نافیه و جم تی که ببا لبوال  ،بر جم ت اندایی طلبی تکیه شود تربی  شدهت ش 

                                                           
1. Syntax 

استفهام امربه صیغه  امربه الم نهی  تمنی  ندا نفی
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و  گردیبدههمبراه « إن  »جملبه ببا  11نیز  الی از فایده نیست  در میان جم ت  ببری نیبز ها آن ذکر ،آغاز شده اند
کیدبیانگر  ، اما در سه مورد با اتصال ما به آن به عنوان یکی از ادات حصر رمن بازمانبدن از اعبراب اصبلی است تأ

 نماید بر انحصار حکم و نسبت داللت می -نصب اسم و رف   بر - ود 

 ری بافتیفراهنجا .4-4

 ۀواگ با گزین  س نگویان اغلب  ،نداشته باشددر ا تیار عبارتی مناسب  ،زبان برای بیان مههومی  ا  گاههر 
ببر گنجینبۀ را  جدیبد ایزببان واگه ،دهند  در این گونه مواردمی رابل م حظه گسترش یموجود معنای آن را به طریق

ببر زببان تبازه مثل این اسبت کبه واگه ای  ،شودمی مههوم تازه به کار بردهاما چون واگه ای به  ،افزایدواگگان  ود نمی
کماجین) گرددمی دهافزو  انتقال ک م از یبک بافبت مبورعیتی ببه بافبت دیگبر موجبب  ( 12: 1991 ،و همکاران آ

د  هبر سبک های عمومی و شاهکارهای ادببی وجبود دار  شود  بافت متنی نیز در انواک ادبی،می فراهنجاری در ک م
کدام از این بافت ها دارای هنجار ونرم مد صی هستند که به آن بافت متنی گویند   روج از هنجارهبای یبک نبوک 

: 1922 فتبوحی،)  شبودمبی ادبی یا نظام متنی یا یک سبک عمومی نیز در شبمار فراهنجباری ببافتی مبتن محسبوب
این آیه از جمله آیاتی اسبت کبه در طبول زمبان ببه « تبر روی روشنی اس روشنی»(، 91)نور/ «ُنوٌر َعَلی ُنور  » ( 11

 حالت مثل به  ود گرفته است و پیوسته گویندگان بر  اطر کثرت استعمال و اتقان مضمون و ب غت فزون از حد،
ُسول  »و آیۀ آیه  این یُن إال   َوَما َعَلی الر  و بر فرستادۀ ] دا[ جز اب غ آشکار ]مبأموریتی[ »    (، 11)نور/ «اْلَبَ ُغ اْلُمب 

به  »  ( 12: 1922 سبحانی،)ند کنمی مانند دیگر مثل ها تکیه «نیست  ْکبر  الل  َجباَرٌ  َواَل َبْیبٌ  َعبْن ذ  ْم ت  بیه  َجاٌل اَل ُتْله   «ر 
نهبی  ،در ایبن آیبه  «دارده  ود مدبغول نمبیآنان را از یاد  دا ب مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی،»(، 99)نور/

یَن » :با ایجاب آن صورت گرفته است ءشی ذ 
ْعَماُلُهمْ  َکَهُروا َوال 

َ
یَعة   َکَسَراب   أ ق  ْمآُن  ْحَسُبهُ یَ  ب  و »(، 92)نبور/    « َمباءا  الظ 

 «سبراب»    «کسانی که کهر ورزیدند، کارهایدان چبون سبرابی در زمبین همبوار اسبت کبه تدبنه آن را آببی پنبدارد 
)و و آن زمبین صباف کبویری « رباک»جمب  : «ةریعب» آیبد،می کویر که به نظر آبدر دور  ۀنقالاست که در دندگی 

د کبه انسبان لبب کنمی نظر ارزش ا روی به سرابی تدبیه یه اعمال نیک کافران را ازآاست   داوند در این دشت( 
نمی یابد  بنابراین مدبه کبار نیبک جا آن چیزی در رسد،می پندارد ولی چون به نزدیک آنمی تدنه از دور آن را آب

ببه ببرای او پاداشبی کبه این ببه امیبد دهبد،مبی کافر است که آن را برای ریا و شهرت، یا برای  دایان دروغین انجام
تدعدعات  ورشید بر ذرات  دور، ۀاست که از نقال سرابولی سرانجام پاداشی ن واهد داشت  مدبٌه به  ،ارمغان آورد

ک چیزی  رسد،می به نزدیک آنفرد و چون دهد جلوه می آبآن را  کویر، وجبه  با ایبن بیبان،بیند نمیجز شن و  ا
ترین در حالی که کوچک ،آیدبه گمان مییک نوک گمان بر بهره گیری  شبه نیز روشن است و آن این که در هر دو،

ْو »بهره ای در کار نیست  
َ
ي َکُظُلَمات   أ ي   َبْحر   ف  ْن  َمْوٌج  َیْغَداهُ  ُلجِّ ه   م  بْن  َمْوٌج  َفْور  به   م   َفبْوَق  َبْعُضبَها ُظُلَمباٌت  َسبَحاٌب  َفْور 

پوشباند ]و[ هایی است که در دریایی گرف است که مبوی آن را مییا کارهایدان مانند تاریکی»(، 12)نور/   «  َبْعض  
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است که دریای پهناور و عمیق را گوینبد ولبی مقصبود از « ُلج  »منسوب به  «یج  لُ »   « روی آن موجی ]دیگر[ است 
در  بارندگی اسبت، ۀکه آماد شوداط ق میابر سیاه و پر آب  بر« سحاب»جا دریای عمیق و پر موج است  آن در این

در این  باشد، تربی  تاریکی ۀا ندانرا به کاربرده ت« سحاب» ۀکلم باشد میاعم از آن « غیم»حالی که در لغت عرب 
تدبیه شده که روی هم انباشته شوند و نوری در آن نهوذ های برآمده[ ]بر فراز موجهایی آیه اعمال کافران به تاریکی

بيُء َوَلبْو َلبْم َتْمَسْسبُه َنباٌر     » ( 211 و 211: 1922 سبحانی،) نمی کند  یبکنزد»    (، 91)نبور/ «   َیَکاُد َزْیُتَها ُیض 
نمونه ای از غلو مقبول است کبه همبراه ببا     « روشنی ب دد -آتدی نرسیده باشدبه آن  هر چند-است که روغن  

َیةُ »نمایاند  می فعل مقاربه یکاد آن را نزدیک به وروک ان  ُدوا الز  ي َفاْجل  ان  د   ُکل   َوالز  ْنُهَما َواح  اَئةَ  م  و ببه هبر »،    «َجْلَد    م 
کاری صد تازیانه بزنید  کار و مرد زنا ُک »و     «زن زنا ي اَل َیْنک  ان  ُحَهباإال   الز  َیبُة اَل َیْنک  ان  َکةا َوالز  ْو ُمْدبر 

َ
َیبةا أ ْو إال   َزان 

َ
َزان  أ

ٌك  کار،»(، 9-2)نور/ «    ُمْدر  کار یا مدرك را به همسری نگیرد، مرد زنا کار جز زن زنا کار یا  را و زن زنا جز مرد زنا
را ابتدا زانی و زانیه را تحت حکم تازیانه زدن جم  کبرده سبپس تقسبیم آن  ،جم  با تقسیم    « به زنی نگیرد کمدر 
گانه ذحکم شده و سرانجام یادآور دوم  ۀدر آی بَنُتُهْم » ۀ:  در آیباسبت کر کبردههر کدام را جدا ْلس 

َ
ْم أ َیبْوَم َتْدبَهُد َعَلبْیه 

َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن  ْرُجُلُهْم ب 
َ
ْم َوأ یه  ْید 

َ
انجام چه آن بر رد آنان برای در روزی که زبان و دستها و پاهایدان،» (،21)نور/ «َوأ

یَهبا »هر سه از اعضای بدن است   زیرا ؛مراعات النظیر وجود داردها آنمیان   «دهندشهادت می دادند،می ُک َلُه ف  ُیَسبِّ
اْلُغُدوِّ َواآلَصال   و  (بامبدادان)ببین غبدو  « کننبد[ها هر بامبداد و شبامگاه او را نیبای  میدر آن ] انه»(، 91)نور/ «ب 

 »باشد  می تضاد (شامگاهان)اآلصال 
َ
ُه َیْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْکُتُموَن أ را چبه آن را آشکار وچه آن و  دا»(، 22)نور/ «لل 

 تبدون و ما تکتمون تضاد وجود دارد  میان  « دانددارید میپنهان می

 فراهنجاری معنایی .4-۵

زیبر عنبوان  و نه به تغییر نق  دستوری یک صورت زببانی، انجامد،می نوآوری هایی که به تغییر معنای واگگان
هبا آن بافت ها و ترکیب گروه ها در متون ردیمی تر که صورت زببانی  اصبی در ،شوندمی تغییر معنایی طبقه بندی

 داشته اسبت  امبروزه مبا ببه راحتبی دیگر یروزگاری معنای ،دهند که صورت مزبورمی اغلب ندان به کار رفته است،
بروز تغییری در استعمال آن صورت زببانی و  ۀنتیجتنها یم ببینیم که هر تغییری در معنای یک صورت زبانی توانمی

با این مسبئله  به هر حال،   پووهندگان پیدین،مرتب  هستند هاآن اانی دیگر است که از نظر معنایی بصورت های زب
پیبرو یبا م زمبی  چبونهمکردند که گویی صورت زببانی چیبزی ببه نسببت پایبدار اسبت و معنبا می طوری بر ورد

سازگاری عناصبر طبقبات دسبتوری ببا یکبدیگر ببر روی  ( 122-122: 1992 بلومهیلد،)  پیونددمی به آن تغییرپذیر
کم ببر زببان معیبار اسبت  بباگهتار را نظم و همندبینی گوینبد  ایبن ۀ زنجیر  هم آیبی واگه هبا تباب  رواعبد معنبایی حبا

در صبناعات  محتبوایی،راعبده گریبزی  ،رودببه شبمار مبینوعی انحراف در گرف سا ت جملبه  فراهنجاری معنایی،
ۀ آرایب ند،هسبتزببان ۀ دهد  این گروه که متعلق به سا ت های معنایی یبا درونبمی معنوی و صورت های مجازی رخ
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د و به سرنوشبت گبزاره هبای کنمی جمله و ارزش صدق معنای آن بحثۀ شناسی دربار  اشوند  معنمی معنایی نامیده
، 11: 1922 فتبوحی،)  پبردازدمبی وار  و بررسی صدق و کذب گبزاره هبازبانی و معناداری جمله و مالابقت ک م با 

یَن  ُرْل »آیۀ  ( 291 ن  ْلُمْثم  وا ل  ْن  َیُغضُّ مْ  م  ه  ْبَصار 
َ
دیبده فبرو »به مردان باایمبان بگبو: »(، 92)نور/ «    ُفُروَجُهمْ  َوَیْحَهُظوا أ

کدامنی ورزند  ْزَکی َلُهمْ »آیۀ    « نهند و پا
َ
َك أ یَن َلبْم َیْظَهبُروا     » باشد،می «ُفُروَجُهمْ  َیْحَهُظوا» بدل از «َذل  بذ  ْهل  ال  و  الالِّ

َ
أ

َساء   ی مراعبات شبده امعن« اندهای زنان وروف حاصل نکردهیا کودکانی که بر عورت»(، 91)نور/ «   َعَلی َعْوَرات  النِّ
هبم  و جایز است ولی کثرت ندارد آن ریاسی ،)الذین: موصول و صلۀ آن( آوردن نعت جم ، یعنی عدم کثرت است

کل لهظی ا»، چون موصوف )الالهل( مهرد است، آیۀ به جهت تدا نا َرْدَن َتَحصُّ
َ
ْن أ در صورتی که تمایبل »(، 99)نور/ «إ 

کدامنی دارند ماربی شرطیه، « إْن »است که بعد از « إن أردن»د و شاهد بر کنمی اظهار رغبت در وروک را بیان: «به پا
کدامنی و عهت کنیزان  آمده نه مض ْدَکا   »    ارک به  اطر کمال ررایت  داوند بر پا بيءُ  َزْیُتَهبا     َیَکادُ  َکم     «  ُیض 

 «مدبکا »   « روشبنی ب دبد  هرچند بدان آتدی نرسدبب که روغن   چون چراغدانی     نزدیک است»(، 91)نور/
کبه در بعضبی است پنجره شکل  ایچهرطا چراغدان،  (192، 912، 1/122: 1991 شیرازی،) هندی است ایکلمه

بيُء »دیوارهای آن شیده ررار داده اند تا نور چراغ به بیرون منعکس شود و باد آن را  اموش نکند   « َیَکاُد َزْیُتَهبا ُیض 
گر یکاد حذف شود مقصبود کبه بیبان احتمبال ) بر آن( و یضیء مسند )اسم َیکاد( زیتها مسند الیه   و نزدیکبیکه ا
ْْ  ْحَهُظواَویَ »     محقق نمی شود  ،وروک اتهاق است ]مبردان[ »    (، 91-92)نبور/   « ُفبُروَجُهن   َفْظَن ُفُروَجُهْم     َویَک

کدامنی ورزند  کدامنی ورزند     و ]زنان[ پا و چنین تعبیبری  شکاف پیراهن است، مقصود از فرج در این آیات،   « پا
 مسبایلدر ررآن دانست که ندان از پیراسبته سب نی ربرآن در پبردا تن ببه  اتکنایترین و زیباترین را باید از لالیا

اْلُغُدوِّ َواآل »در آیۀ  ( 119-112: 1922 نصیری،) جنسی است یَها ب  ُک َلُه ف  [ها هبر در آن ] انبه» (،91)نور/ «َصال  ُیَسبِّ
مسبند الیبه  ما ربل  بود اسبت، ۀوجود دارد و آن پاسخ جملل اتصال شبه کما «کنندبامداد و شامگاه او را نیای  می

در آیبۀ  د و یسبحه رجاٌل گویی در پاسخ من یسبحه؟ ذکر شده اسبتکنمی حذف شده چرا که ررینه ای بر آن داللت
« 
َ
هُ أ َماَوات   ُنوُر  لل  ْرض      الس 

َ
نبور یبا تباریکی را ببر  ۀورتبی واگ     «ها و زمین اسبت  دا نور آسمان»(، 91)نور/ «َواْْل

 ،نماینبدرخ میروز و شب که در پی حضور و غیبت تاب   ورشید بر زمین  ۀیم بی ا تیار دو پدیدکنمی زبان جاری
هبا و زمبین  داوند را نبور آسبمان وشود می اما در این آیه به نوک دیگر از نور و ظلمت اشاره ،دکنمی به ذهن تداعی

بُه » ( 11: 1219 طیببی،)  این آیه برای تعظیم  داوند متعال ببه کبار رفتبه اسبت ( 12 ،هماننصیری، )داند  می َوالل 
ْن َماء   ة  م  م اطبب را  ،ایبن آیبه    « ای را ]ابتبدا[ از آببی آفریبدو  داست که هبر جنبنبده»(، 11)نور/ «َ َلَق ُکل  َداب 

و ب آفریده شبده ن نالهه ب همانی از آب معینی هر ش   معیکه آن باشد یکیمی و دارای دو معنا کندمیمنکر تلقی 
  ( 19)همان،  یا هر نوک از نالهه از نوعی آب است
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 گیرینتیجه

فورگراندینگ کبه از مهباهیم  ،پردا ته شده است مبارکۀ نورسورۀ در این پووه  به بررسی فورگراندینگ در 
فورگرانبدینگ   پردازدمیبه طور عام  برجستگی و تد   متن ادبیهر روسی است به بررسی  ممکتب فرمالیس

ب غبی دارد  در توربیک فورگرانبدینگ از شبا ه هبای  کبام ا  ۀدر بررسی ادبی دارای اهمیت فراوان است و جنب
فراهنجباری  ،فراهنجباری واگگبانی ،فراهنجاری های آوایی چرا که فراهنجاری به ؛فراهنجاری استهاده شده است

مههبوم  تبربی  شود و این تقسیم بندی در تبیین هر چهمی جاری معنایی تقسیمفراهنجاری بافتی و فراهن ،نحوی
سبورۀ شبود  در می منجر ترو کامل تربی  آشنایی زدایی و برجسته سازی مثثر است و این مرز بندی به شنا ت

نمودهای بسیاری از فراهنجاری وجود دارد که این فراهنجاری ها در کنار هم باعث زیبایی آیبات ایبن  مبارکۀ نور
و با ترسبیم  گدتهدر تبیین فراهنجاری آوایی از تکرار حروف برای تبیین فورگراندینگ استهاده   سوره شده است

است  در فراهنجاری گردیده این سوره  دو نمودار بیان شده که تکرار حروف باعث ایجاد ریتم و زیبایی شنیداری
شبود مبی که این زیبایی ریتمیک که در بین آیات شنیدهاست از سالک ریتم حرف فراتر رفته و بیان شده  واگگانی

آورد و ببا نمبوداری ایبن هبم مبی بلکه هم آهنگی آ ر واگگان آن را به وجود ،تنها از یک حرف منتدر نمی شود
زیبایی که هبم در  ،که کلمات پایانی آیات باعث زیبایی شده است باشدبیانگر آن میشود و داده می آهنگی ندان

 ،امر به صیغه و امبر ببه الم ،تمنی ،نهی ،فراهنجاری نحوی به بررسی تکرار نهیدر  شود می لهظ و هم آوا شنیده
معنبایی واگگبان و عببارات پردا ته شده است  فراهنجاری بافتی و فراهنجاری  مبارکۀ نورسورۀ استههام و ندا در 

  اندمورد تحلیل ررار گرفتهنیز 
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 و مآخذ منابع

کماجین، آندرین، آ  دمرز، ک  فارمر، م  هارنی  )  3 ترجمۀ اسی )درآمدی بر زبان و ارتباط(، نزبانش(، 1991آ
 انتدارات طاق بستان  : سرو غ معلی زاده، چاپ اول، کرمانداه

، «جلبوه هبای فراهنجباری در سبورۀ مبارکبه مبریم»(، 1922) احمدی، محمدنبی، عبدالصباحب نبوروزی  6
  12-12سال اول، شمارۀ سوم، ص  پاییز ، قرآنی -پژوهش های ادبی

آشبنایی زدایبی و فراهنجباری معنبایی در غزلیبات »(، 1921علی زاده بیگبدیلو )منصور هی،  داب  ، اسدالل    1
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