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چکيده
به دلیل اینکه قرآنکریم برای هدایت انسان نازل شده ،زبان آن مانند سایر الگوهای رفتاری انسان،
پیرو اصل صرفهجویی است .یکی از شاخصههای بارز زبان قرآن این است که با صرف کمترین توان،
بیشترین بازده را در عمل پیامرسانی انجام میدهد .البته این کار تا حدّی صورت میپذیرد که به اصل
پیام و معنا لطمهای وارد نشود .اگر عناصر معادل و تکراری از زبان قرآن حذف نمیشد ،مملو از حشو
و زواید غیرالزم بود که در این صورت ،نهتنها طوالنی و ماللانگیز میشد ،بلکه انتقال معنی و پیام که
هدف اصلی این کتاب آسمانی است ،به تعویق میافتاد .مقالۀ حاضر ،پس از بررسی سیر شکلگیری
نظریۀ اقتصاد زبانی و تعریف اصطالحات و مبانی نظری پژوهش ،با روش توصیفیـتحلیلی ،به بررسی
نقش ساختهای همپایه در ایجاز و کوتاهی جمالت و همسویی این موضوع با اصل اقتصاد زبانی
پرداخته است .برآیند تحقیق نشان میدهد ،اگر ساختهای همپایۀ قرآنکریم در ژرفساخت خود،
دارای عناصر مشترکِ هممعنا و تکراری باشند ،عنصر مشترکِ هممعنا که در مقام تکرار قرار گرفته،
از روساخت آن حذف و موجب کوتاهی جمله میشود که این امر ،همسو با اصل اقتصاد و فرایند
کمکوشانۀ زبان است.
کليدواژه :قرآنکریم ،اقتصاد زبانی ،ساخت همپایه ،ژرفساخت ،روساخت.
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 .1مقدّمه
آدمی از بدو خلقت تا امروز به صورت جمعی زندگی کرده و یکی از اساسیترین
و حیاتی ترین نیازهای وی در زندگی جمعی ،ایجاد ارتباط دوسویه با همنوعان
بهمنظور تفهیم و تفاهم است؛ از این رو ،انسان در طول حیات خود برای رفع این نیاز و
برقراری ارتباط با اطرافیان خود ،به روشهای گوناگونی متوسل شده و از ابزارهای
مختلفی بهره برده است که زبان ،مهمترین آنها قلمداد میشود .زبان ،بهترین،
کاملترین و جامعترین وسیلۀ پیامرسانی است .زبان ،نهادی اجتماعی است که افراد
جامعه با هدف آگاهی از مقاصد و نیّات یکدیگر و برای برقراری ارتباط با هم ،عناصر
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

آن را برقرار کردهاند .فردینان دوسوسور 1319-1180( 1م) که بررسی علمی زبان را
در آغاز سدۀ بیستم ،بر شالودۀ نوینی پایهگذاری کرد ،زبان را نظامی بالقوه میداند که
تنها در ذهن اهل زبان وجود دارد و متشکّل از عالئمی است که ارتباطی یکبهیک با
مقوالت دنیای خارج دارند و از قوانین مشخص پیروی میکنند .هدف او بررسی عینی
این نظام بدون در نظر گرفتن بُعد زمان و تأثیرات آن بود (مقدادی .)933 :1901 ،در
مکتب زبانشناسی انگلستان ،زبان ،نوعی رفتار انسانی فرض شده است که طرح دارد
(رک :مدرسی.)944 :1931 ،
مهمترین دغدغه دربارۀ زبان ،توانایی گفتوگو و انتقال معنا به مخاطب است« .در
زبانشناسی ،این مطلب ،همان تولید و درک زبانی است .در فرایند تولید آنچه در ذهن
است ،بر زبان جاری و در فرایند دریافت ،رشتهای از اصوات به ذهن منتقل میشود»
( .)cann, 2005: 18اصواتی که در قالب جمالت به ذهن منتقل میشوند ،هرچه
کوتاهتر باشند ،درک معنا و پیام ،سریعتر و با سهولت بیشتری صورت میگیرد .به
عبارت دقیقتر ،در صورتی که بتوان معانی و مفاهیم مورد نظر را در قالب کلمهها یا
جملههای کوتاهتر ادا کرد و از آوردن کلمههای بیشتر یا جملههای طوالنیتر چشم

1. Ferdinand de Saussure
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پوشید ،جمله ،نیکوتر و پسندیدهتر خواهد بود (رک :دانشگر .)11 :1919 ،بنا بر اصل
اقتصاد زبانی« ،اگر مفهوم سازۀ زبانی از فحوای سایر عناصر زبانی یا غیرزبانی موجود،
قابل دریافت باشد ،کاربرد آن سازه ضرورتی ندارد» (افتخاری .)90 :1914 ،کاربرد
اینگونه عناصر و سازههای زبانی ،باعث اطالۀ کالم و صرف انرژی بیشتر میشود و
این امر با اصل اقتصاد زبان در تضاد است .طبیعت انسانها نیز که کاربران اصلی زبان
هستند ،از چنین فرایندی حمایت میکند و عموماً حرکت برخالف این جریان را مجاز
نمیشمارد .اصل اقتصاد زبانی نشان میدهد نیروی بازدارندهای وجود دارد که آدمی
را از صرف انرژی زیاد در زبان بازمیدارد و او را به ادای مقصود و بیان مافیالضّمیر
با کمترین کوشش ممکن ترغیب میکند« .این اصل ،نقش بسیار مهم و تعدیلکنندهای
در زبان دارد؛ به طوری که هر تغییر غیراقتصادی که در صرف انرژی و تالش ،هزینۀ
زیادی بر سیستم زبان تحمیل کند ،بهطور خودکار حذف میشود یا از آن پرهیز
خواهد شد .در واقع ،طبیعت اقتصاد ،معیار تنظیمکنندۀ تمامی فعالیتهای بشری است
که توسط اصل کمکوشی کنترل میشود» (زاهدی و شریفی.)13 :1931 ،
زبان چه بهعنوان وسیلۀ برقراری ارتباط و چه نوعی رفتار انسانی در نظر گرفته
ی انسانی ،پیرو اصل صرفهجویی
شود ،مانند سایر الگوهای رفتاری و نهادهای اجتماع ِ

است .بنا بر نظریۀ اقتصاد زبانیِ آندره مارتینه )1333-1311( 1که برایندی از دو عامل
کمترین تالش و بیشترین کارایی است ،انسان در کاربرد زبان سعی میکند با صرف
حداقل انرژی و تالش ،عمل پیامرسانی را انجام دهد .نکتۀ بسیار مهم در این سازوکار
آن است که تمایل به اقتصاد زبانی نباید موجب اخالل در معنی و انتقال پیام به مخاطب
شود؛ یعنی اقتصاد زبانی تا حدّی بر زبان اعمال میشود که اصل رسانگی را نقض
نکند .به بیان دیگر ،شرط وقوع صرفهجویی ،عدم ایجاد خلل در بار معنایی آن سازۀ
زبانی است و اصل اقتصاد زبانی نباید کالم را آنقدر کوتاه و فشرده کند که آن پدیدۀ
زبانی به عنصری بیمعنی بدل شود .زبان در صورتی به اجزا و عناصر تشکیلدهندۀ
1. André Martinet
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خویش اجازۀ کوتاه شدن ،سهولت و سادگی میدهد که خدشه و کمبودی در معنا
رخ ندهد و خللی به هدف اصلی و اساسی زبان که انتقال معناست ،راه نیابد« .فرایند
حذف در وضعیتی صورت می گیرد که خواننده بتواند مفهوم و معنای عناصر و اجزای
حذفشده را بهراحتی دریابد» (lumsden, 1910: 365؛ به نقل از افتخاری،
.)90 :1914
یکی از ویژگیهای بارز زبان عربی که زبانی صرفی به شمار میرود ،ایجاز و
کوتاهی جمالت در مقایسه با معانی و مفاهیم آنهاست .اختصار و فشردگی کالم در
زبان عربی ،با گذر زمان ،ارزش خویش را از دست نداده و در نظر علمای بالغت و
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

زبان ،اصل ایجاز که متناسب با موضوع کالم باشد ،همیشه ارزشمند بوده است (رک:
قادری مقدم و عبداهللزاده برزو .)900 :1930 :طبیعت صرفی زبان عربی اقتضا میکند
جمالت با حجمی کوتاه و مختصر ،بیشترین معنا و پیام را به مخاطب خود منتقل کنند.
این موضوع مشروط بر این است که کالم از نظر قوانین و قواعد صرفی و نحوی زبان
عربی ،درست و از حیث معنی و مفهوم ،روشن و خالی از ابهام و کژتابی باشد.
زبان قرآن نیز از این قاعده جدا نیست و با توجه به اینکه تمایل به کمکوشی ،یکی
از عالیق انسانی است ،در بسیاری موارد ،پیام خود را در قالب جمالتی کوتاه ،امّا
پرمحتوا به مخاطبان منتقل کرده است .در کالم الهی با در نظر گرفتن طبیعت زبان ،از
قواعد مقتصدانه و کمکوشانۀ زبان استفاده شده و راهکارهایی مختلف برای ایجاز و
اختصار در کالم به کار رفته است که یکی از آنها کاربرد ساختهای همپایه در
جمالت است .به عبارت دیگر ،یکی از تمهیدات کالم الهی برای همسویی با اصل
اقتصاد زبانی ،کاربرد ساختهای همپایه به میزان فراوان است؛ بدین معنی که اگر
ساختهای همپایۀ قرآنکریم دارای عناصر هممعنای مشترک باشند ،یکی از عناصر
هممعنا که در مقام تکرار قرار میگیرد ،از روساخت آن حذف و موجب کوتاهی
جمله میشود که این امر همسو با فرایند کمکوشانۀ زبان است .حذف عناصر تکراری
در ساختهای همپایه ،یکی از شگردهای قرآن برای ایجاز و کوتاهی جمالت است
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که در نتیجه ،هم انرژی کمتری برای خواندن یا ادای آن صرف میشود و هم درک
مفهوم و انتقال معنا به مخاطب ،در زمانی کوتاهتر صورت میگیرد.
 .2-1روش تحقيق
پژوهش پیش رو ،به روش توصیفیـتحلیلی انجام شده است .ابتدا ساختهای
همپایه در قرآنکریم مطالعه و استخراج شد و پس از طبقهبندی انواع ساختهای
همپایه ،چگونگی حذف عناصر تکراری ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و نقش
حذف عناصر تکراریِ ساختهای همپایه در کوتاه شدن جمالت و ایجاد اقتصاد
زبانی تبیین گردید .به اعتقاد بسیاری از زبانشناسان ،اگر دستور زبان بخواهد از عهدۀ
توصیف واقعیات زبان برآید و روابط بین جملههای زبان را توجیه کند ،باید عالوه بر
روابط آشکار و عینی ،به کشف روابط نهفتهای که در زیربنای جملههای عینی وجود
دارد نیز توجه کند .بهمنظور پی بردن به ژرفساخت 1و عناصر تکراری ساختهای
ی 9آنها تأویل 9شود؛ از این رو ،برای کشف
همپایه ،ابتدا الزم است صورت روساخت ِ
و درک ژرفساخت عناصر همپایه در جمالت قرآن ،از نظریۀ گشتاری چامسکی

4

( )1391بهره بردهایم .دستور گشتاری ،به دلیل تواناییاش در کشف و بازنمودن
ژرفساخت و کُنه جمالت و اجزای آن ،بهترین ابزار و روش برای احیای عناصر
حذفشده در روساخت است .به این ترتیب ،ابتدا با کمک دستور گشتاری ،به تأویل
جمالت روساختی پرداخته و سپس با استفاده از قاعدۀ «حذف عناصر معادل و
تکراری» ،فرم روساختی جملهها را به دست آوردهایم.
 .3-1پيشينة بحث
بررسی و جست وجوی نگارندگان در منابع اطالعاتی نشان داد دربارۀ اقتصاد زبانی
در قرآنکریم چند پژوهش انجام شده است:

1. deep structure
2. surface structure
3. Transformation
4. N.Chomsky
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صیادینژاد و همکاران ( )1938در مقالهای ،جلوههای اقتصاد زبانی را در سطوح
حذف ،جانشینی و همنشینی بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که قرآن برای حفظ
و جایگیری سریع در اذهان و برای ارتباط برقرار کردن و انتقال رسالت ،به اصل
کمکوشی در تمامی سطوح و الیههای زبانی توجهی ویژه داشته است.
رسولنیا و جعفرنژاد ( )1930نیز به بررسی مقولۀ جانشینی بهعنوان عنصری
کمکوشانه در قرآن کریم در چهار محور آوایی ،لغوی ،نحوی و بالغی پرداختهاند.
نگارندگان پژوهش مذکور به این نتیجه رسیدهاند که یکی از فرایندهای کمکوشانۀ
زبان ،جانشینی یا جایگزینی است که نقشی بیبدیل در اقتصاد زبانی دارد؛ زیرا دارای
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

نوعی کوتاهشدگی ،سهولت تلفظ و فشردگی معناست.

فضائلی و سیدی ( )1934نیز در مقالهای به بررسی قانون زیف 1در سورههای

احزاب و غافر همّت گماشته و به این نتیجه رسیدهاند که این دو سوره در مواردی،
قانون زیف را نقض میکنند و تبعیت نکردن این آیات از قانون زیف ،یکی از
اعجازهای بیانی قرآن بوده ،نشان میدهد کیفیت کالم خداوند با کیفیت نوشتههای
بشری متفاوت است.
دربارۀ ساختهای همپایۀ قرآن نیز میتوان به مقالۀ قائمی و صاعدانور (1934
الف) اشاره کرد که نگارندگان در آن ،به تحلیل و توصیف ساختهای همپایه در
جزء سیام قرآن کریم مبادرت کرده و ساختهای همپایه را یکی از تمهیدات زبانی
در انتقال پیام آسمانی به شمار آوردهاند .این نویسندگان همچنین در مقالهای دیگر
(1934ب) به تحلیل نحوی-بالغی ساختهای همپایه در خطبۀ یکصدویازدهم
نهجالبالغه پرداختهاند.
عابدی و دیگران ( )1938در مقالهای ،به همپایگی آیات قرآن و عناصر متن در دو
کتاب نفثه المصدور و التوسّل الی الترسّل پرداخته و اذعان کردهاند نویسندگان این دو

1. Zipf
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کتاب با تس ّلط عمیقی که بر آیات قرآن و نظام ساختاری آن دارند ،با الگوگیری از
ساختار سبکی این کت اب آسمانی ،برای رسیدن به اهداف زیباشناسانه ،آیات را با متن
خود بهزیبایی همپایه کرده و بر ارزش ادبی کالم خود افزودهاند.
مطالعۀ پیشینۀ پژوهش نشان میدهد پژوهشگران در هیچیک از پژوهشهای
یادشده ،به نقش ساختهای همپایۀ قرآن در اقتصاد زبانی نپرداختهاند؛ در حالی که
نویسندگان پژوهش حاضر می کوشند پس از بررسی سیر تکامل نظریۀ اقتصاد زبانی و
ارائۀ تعریفی کامل از ساخت همپایه ،با تکیه بر نظریۀ گشتاری ،به نقش و تأثیر
ساختهای همپایه در کوتاهی و فشردگی جمالت بپردازند و نمود اقتصاد زبانی را در
ساختهای همپایۀ قرآنکریم بازنمایند.

 .2مبانی نظری پژوهش
 .1-2سير شکلگيری نظریة اقتصاد زبانی
ویلیام اوکام ،)1940-1918( 1فیلسوف انگلیسیتبار ،در قرن چهاردهم میالدی
طرحی را پایهریزی کرد که به «اصل اوکام»« ،اصل امساک» یا «اصل اختصار» شهرت
یافت .برپایۀ این اصل ،هرگاه برای تبیین ماهیت موضوع یا عنصری در جهان هستی،
دو توضیح متفاوت و متنوّع موجود باشد ،در توضیحی که طوالنیتر و پیچیدهتر است،
ضریب خطا و لغزش بیشتر است و برعکس ،در توضیح ساده و کوتاه ،تبیین یک
پدیده به شکلی دقیقتر و قابل فهمتر انجام میشود (رک :مگی .)119 :1911 ،به بیانی
دیگر میتوان گفت آدمی بهصورت غریزی میان دو تعریف یا توضیح که توانایی
توصیف و تشریح برابری دارند ،توضیح کوتاهتر و سادهتر را انتخاب میکند .شاید در
نگاه نخست ،این اصل که احتمال درست بودن توضیحات کوتاهتر و سادهتر بیشتر از
توضیحات طوالنیتر و پیچیدهتر است ،چندان منطقی و معقول به نظر نرسد؛ امّا به دلیل

1. Guillaume Ockham
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اینکه مفاهیم موجود در انگارههای کوتاهتر با سهولت و سرعت بیشتری منتقل
میشوند ،این اصل ،پذیرفتنی است.
اصل اختصار که ویلیام اوکام آن را مطرح کرد ،برگرفته از آرا و نظرات ارسطو
است .ارسطو در کتاب پنجم طبیعیات خود ،از این اصل با عنوان «اصل کارافزایی» یاد
کرده و گفته است« :طبیعت برای عمل ،کوتاهترین راه ممکن را اختیار میکند» (علمی
اردبیلی .)10 :1901 ،این اصل میتواند در رواج نظریههای علمی اثرگذار باشد؛ بدین
معنی که اگر در موضوعی دو نظریۀ مشابه و یکسان وجود داشته باشد که نتیجۀ
یکسانی در پی دارند ،نظریۀ کوتاهتر ،رواج و مقبولیت بیشتری پیدا میکند و با اقبال
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

عمومی مواجه میشود.
قانون زیف ،از جمله نظریههایی بود که بر اساس همین اصل ،در قرن بیستم مطرح
شد .جورج کینگزلی زیف ،1استاد زبانشناسی دانشگاه هاروارد ،نخستین کسی بود
که رابطۀ بین طول کلمات و بسامد وقوع آنها را در متن بهطور علمی و قانونمند
بررسی کرد و یک مدل نظری برای این روابط یافت و برای آن فرمول ریاضی ارائه
کرد .زیف معتقد بود «طبق اصل کمکوشی ،هر فرد گرایش دارد تا میانگین احتمالی
میزان کار/هزینه در واحد زمان را به حداقل برساند و از این طریق ،تالش و صرف
انرژی خود را کاهش دهد و این سازوکاری است که در کلیۀ رفتارهای بشر مشهود
است» (زاهدی و شریفی.)09 :1931 ،
زیف در سال 1343م با مطالعۀ کلمات کتاب اولیس 9اثر جیمز جویس-1119( 9
 )1341به نتایجی دربارۀ کلمات و میزان تکرار آنها در متن رسید .نتایج او به این
صورت بود که اگر تمام کلمات یک کتاب را بشماریم و از زیاد به کم مرتّب کنیم،
به این نتیجه میرسیم که گرایش اندازۀ کلمات ،رابطهای معکوس با شمار وقوع آنها

1. George Kingsley Zipf
2. Ulysses
3. James Joyce
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دارد .این نسبت در کلمات کل متن برقرار است که به قانون زیف معروف شده است
(رک :نوروزی چاکلی.)13-10 :1931 ،
به نظر میرسد هرچه طول یک کلمه کوتاهتر باشد ،بسامد کاربرد آن در متن،
بیشتر است .بر این اساس ،زبانشناسان معتقدند طول یک کلمه با میزان استفاده از آن
ارتباط دارد و کلمات کوتاهتر در گفتهها و نوشتهها بیشتر از کلمات بلندتر استفاده
می شوند .زیف باور داشت ارتباط بین طول کلمات و فراوانی استفاده از آنها ،از
انگیزۀ حداقل کردن زمان و تالش مورد نیاز برای صحبت کردن و نوشتن ،ریشه گرفته
است .در تئوری زیف ،ارتباطی معنادار بین استفاده از کلمات با طول آنها در بسیاری
از زبانها برقرار است .چون طول گفته و نوشته عموماً مشابه است ،این مسئله در هر دو
زمینۀ کالم و متن اعمال میشود.
زیف این قضیه را با «اصل کمترین کوشش» توجیه کرد .وی دلیل کاربرد بیشتر

کلمات کوتاه را «قانون کمکوشی» 1دانست و برای نخستین بار در کتاب رفتار انسان و
اصل کمکوشی ( )1343اصل و پایۀ کلی رفتار انسان را مطرح کرد که در اندیشۀ او
همان اصل کمکوشی است .زیف بر پایۀ این اصل ،میگوید« :اصل کمکوشی زیربنای
تمام رفتارهای انسان ،از جمله ارتباط زبانی است .انسانها بر اساس این اصل تمایل
دارند تا در زندگی روزمرّه ،کارهای خود را بهگونهای سادهتر و راحتتر انجام
دهند . ...در گفتار و نوشتار نیز سعی میکنند ،بیشتر ،کلمات کوتاهتر را به کار برند و
هرچه یک کلمه کوتاهتر باشد ،احتمال استفاده از آن بیشتر است» ( Zipf, 1949:
.)7
در زبان آدمی نیز اصل اختصار ،نقشی مؤثر و فعال دارد .انسانها بر اساس غریزۀ
خود ،از میان دو جملۀ کوتاه و بلند که پیام و مفهوم یکسانی را به شنونده منتقل
میکنند ،جملۀ کوتاه را به کار میبرند؛ زیرا گوینده در بیان جملۀ کوتاه و شنونده
برای شنیدن آن ،انرژی و زمان کمتری صرف میکند .زیف از طریق تأمل در
1. Least Effort
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زبانهای بشری ،به این نتیجه رسید که گوینده و شنونده برای کم کردن تالششان
مکالمات روزمرّه را به شکلی غریزی مدیریت میکنند؛ یعنی گوینده ترجیح میدهد
برای کاستن تالشش ،از کمترین واژگان و حتی جمالت بدون عالئم نگارشی استفاده
کند .از سوی دیگر ،شنونده نیز انتظار دارد گوینده شفاف سخن بگوید و مقصود خود
را در قالب کوتاهترین عبارت بیان کند تا درک آن مفهوم برای او آسان باشد .برای
نمونه ،در جملههای زیر که مفهوم یکسانی را منتقل میکنند ،جملۀ اول به دلیل
کوتاهی ،منطبق با اصل اختصار است:
این کتاب مطالعه شد.
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

این کتاب مورد مطالعه قرار گرفت.
این اصل ابداعی زیف که دستاورد مهم و نقطۀ عطفی برای مطالعات زبانشناسی
کمّی محسوب میشود ،توسط آندره مارتینه پیگیری و تکمیل شد و وی به آن
وجههای عملی و اثباتی بخشید .مارتینه با بازخوانی نظریّات و اندیشههای زیف و
نظرات پیشتر از آن در باب اصل اختصار و تکمیل آن اندیشهها ،افق جدیدی را پیش
روی زبان شناسان گشود .اصل اقتصاد زبانی که در نظرات مارتینه ،از جمله در کتاب
اقتصاد تحوالت آوایی ( )1384عرضه شد ،از ابهامی که در اندیشۀ زیف و آرای
گذشتگان دربارۀ اصل اختصار داشت ،خارج میشود و در آثار و اندیشههای مارتینه
جلوهای علمی و آشکار مییابد .در سال  1309م آندره مارتینه ،مکانیزمی از تغییر زبان
ارائه کرد که از تعامل دو مشخصۀ بارز شکل میگیرد« :اول ،نیاز به ارتباط ،یعنی آن
میزان از نیاز که گوینده بتواند پیام خود را منتقل کند؛ دوم ،اصل کمکوشی که
برون داد انرژی گوینده را چه ذهنی و چه فیزیکی محدود میکند تا به حداقل
سازگاری برای به پایان رساندن ارتباط و انتقال پیامش برسد» ( Martinet, 1962:
 .)139در واقع مارتینه ،نظرات زیف را که در سال  1343عنوان شده بود ،کامل کرد.
مارتینه نیز با زیف همداستان است که میل به انجام دادن کارها در مدت کوتاهتر و
با صرف انرژی کمتر ،از خصایص دیرینه و همیشگی انسان است .زبان نیز بهعنوان
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ابزاری که برای برقراری ارتباط به کار میرود ،از این قاعده مستثنا نیست و بر اساس
اصل اقتصاد زبانی ،همواره به کوتاهتر و سادهتر شدن تمایل دارد .کم شدن طول یک
جمله یا کلمه ،هم طول مدت بیان و نگارش آن سازۀ زبانی را کاهش میدهد و هم از
مصرف انرژی میکاهد .به بیان دیگر ،هرچه جمله یا یک سازۀ زبانی ،کوتاهتر و
مختصرتر باشد ،انرژیای که برای ادای آن مصرف میشود ،کمتر است .به اعتقاد
آندره مارتینه« ،عامل هدایتکنندۀ زبان را میتوان برایند مقابلۀ دائمی نیازهای ارتباطی
انسان از یکسو و گرایش انسان به کاهش فعالیتهای ذهنی و جسمانی خود به
حداقل ممکن ،از سوی دیگر دانست .در این مورد همچون دیگر موارد ،رفتار انسان،
تابع قانون کمکوشی است که بر اساس آن ،انسان فقط تا آن میزان نیرو مصرف
میکند که برای نیل به هدف کافی باشد» (مارتینه )948-944 :1901 ،بر این اساس،
منظور از صرفهجویی در زبان ،جستوجوی دائمی مفرّی است که جامعه از طریق آن
بتواند بین نیازها و ضرورتهای متناقضی که باید برطرف شوند ،تعادل برقرار کند؛
یعنی میان نیازهای ارتباطی از یکسو و تمایل انسان به سکون حافظه و اجتناب از
مصرف نیرو برای ادای الفاظ از سوی دیگر ،توازنی ایجاد کند (رک :همان.)940 :
 .2-2تعریف ساخت همپایه
حقشناس در تعریف ساخت مینویسد« :ساخت ،هر کلّ متشکلی است که از
ترتیب و تنظیم اجزای کوچکتر از خودش طبق قاعده درست شده باشد و بتواند کار
معیّنی را انجام دهد» (حقشناس .)108 :1901،هر ساخت زبانی از واحدها و عناصر
کوچکتری تشکیل میشود که به آنها «سازه» میگویند .این سازهها با نظمی خاص
با یکدیگر ترکیب میشوند؛ طوری که نحوۀ ترکیب عناصرکوچکتر موجود در یک
ساخت کَالن ،از مهمترین مشخصههای آن ساخت محسوب میگردد .اگر سازههای
تشکیلدهندۀ یک ساخت به کمک ادات همپایهساز ،با یکدیگر همپایه شوند ،از آن
ساخت با عنوان ساخت همپایه یاد میکنند .در ساختهای همپایه ،همۀ سازهها از نظر
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ساختمانی و نحوی ارزش برابری دارند؛ یعنی در این سلسلۀ سازهای ،هیچ عنصری تابع
عنصر دیگری نیست.
فرشیدورد ،همپایگی را نوعی همسانی میداند و مینویسد« :مراد از همسانی آن
است که کلمه یا سخنی ،با کلمه یا سخن دیگر ،دارای ارزش دستوری مشترک و
یکسان باشد .به عنوان مثال اگر یکی مفعول است ،همسان آن نیز مفعول باشد یا اگر
یکی فاعل است ،همسان آن نیز فاعل باشد .همچنین اگر جملهای مستقل است ،همپایۀ
آن نیز مستقل و اگر وابسته ،همپایۀ آن نیز وابسته باشد» (فرشیدورد.)119 :1919 ،
سپس میگوید همسانی بر چهار قسم است :همپایگی ،بدل ،تأکید و تفسیر .وی برای
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

همپایگی چنین تعریفی ارائه میدهد« :همپایگی نوعی همسانی است که بهوسیلۀ
پیوندهای همپایگی بین کلمهها ،گروهها و جملهها به وجود میآید» (همان).
فالک ،1ساخت همپایه را فرایند ایجاد یک ساخت از طریق پیوستن دو یا چند
سازۀ همنوع بهکمک یک حرف ربط همپایهساز میداند (رک :فالک.)913 :1909 ،
به دلیل اینکه هر ساختی طبق قاعدههای نظاممند ،از اجزای کوچکتر از خود تشکیل
شده ،این ویژگیها در مورد آن صادق است:
«میتوان آن را به اجزای تشکیلدهندهاش تجزیه کرد ،سازههای یک پدیدۀ
ساختمند به شیوهای ویژه سامان مییابند و هر سازهای در ساخت مربوط به خود نقش
ویژهای را برعهده میگیرد ،سازههای یک ساخت ،خود ممکن است یک ساخت
همپایه باشند .به دیگر سخن ،میتوان گفت که ساخت میتواند از سلسلهمراتب
سازهای برخوردار باشد» (غالمعلیزاده.)0 :1910 ،

هارتمن 2عالوه بر موارد یادشده ،ویژگیهای دیگری برای ساخت همپایه

برمیشمرد ،از جمله .1 :تکرار نوع سازه؛  .9تفکیک سازههای تکراری بهواسطۀ

1. Falk
2. Hartman
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دستکم یک حرف ربط همپایگی؛  .9تقلیل اختیاری عناصر حشو (هارتمن:9111 ،
 ،91به نقل از شعبانی.)199 :1913 ،
بر اساس توضیحات فوق ،منظور از ساخت همپایه در این پژوهش ،ساختهایی
است که در آن ،دو یا چند سازه با ادات همپایهساز با هم پیوند میخورند و تشکیل
ساختی را میدهند که سازههای آن دارای ارزش نحوی یکسان هستند و هر سازه،
همارز یکی از سازههای پیش از خود قرار میگیرد.
فرمول زیر ،الگوی ساختهای همپایه و نحوۀ ترکیب سازههای تشکیلدهندۀ آن
را نمایش میدهد:
)…S=A1 (C1+B+C2) + B + A2 (C1+B+C2) + (B+A3+
در الگوی باال )S( ،نشانۀ ساخت همپایه )A1( ،و ( )A2بهترتیب نشانۀ سازۀ اول و
دوم که وجودشان اجباری است )B( ،نشانۀ ادات همپایگی و (… )B+A3+نشانۀ
اختیاری بودن سازۀ سوم به بعد است (C1+B+C2) .به سلسلهمراتب یک ساخت
همپایه داللت دارد؛ یعنی سازۀ یک ساخت همپایه ممکن است خود یک ساخت
همپایه باشد که در درون ساخت همپایۀ بزرگتری قرار گرفته است.

 .3کالبدشناسی ساختهای همپایه در قرآنکریم
باید توجه داشت همپایگی در سطح ساختار و ترکیب ،صورت میگیرد؛ نه در
سطح لفظ .با توجه به تعداد اجزا و سازههای تشکیلدهنده ،میتوان ساختهای همپایۀ
بهکاررفته در قرآنکریم را به انواع مختلفی تقسیم کرد:
الف .ساخت همپایۀ دوسازهای:
برخی از ساختهای همپایۀ قرآنکریم ،از دو سازه یا دو واحد ساختاری تشکیل و
این دو سازه با حرف ربط همپایهساز به یکدیگر متصل شدهاند .در این مقاله به آنها
«ساخت دوسازهای» میگوییم که بر اساس مطالعۀ کّمی و آماری پژوهش حاضر،
بیشترین بسامد و کاربرد را در قرآن دارند:
...عَهِدْنا إِلى «إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیل» (بقره.)198 :
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وَ مِنَ النَّاسِ َمنْ یَقُولُ آمَنَّا «بِاللَّهِ َو بِالْیَوْمِ الْآخِرِ» وَ ما هُ ْم بِمُؤْمِنینَ (بقره.)1 :
ب .ساخت همپایۀ سهسازهای:
اگر ساخت همپایه از سه سازه تشکیل شود که با دو حرف ربط همپایگی به
یکدیگر مربوط گردند ،آن را «ساخت سهسازهای» مینامیم:
الَّذینَ «هادُوا وَ ال ّنَصارى وَ الصَّابِئینَ» َمنْ آمَنَ بِال َّلهِ( ...بقره.)09 :
ق» (بقره.)199 :
ل وَ إِسْحا َ
ک وَ إِلهَ آبائِکَ «إِبْراهی َم وَ إِسْماعی َ
قالُوا نَعْبُدُ إِلهَ َ
ج .ساخت همپایۀ چهارسازهای:
چنانچه اجزای تشکیلدهندۀ ساخت همپایه ،چهار سازه باشد که با سه حرف ربط
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

همپایگی به یکدیگر مرتبط شده باشند ،آن را «ساخت چهارپایهای» میخوانیم:
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى «آدَمَ وَ نُوحاً َو آلَ إِبْراهی َم وَ آلَ عِمْرانَ» عَلَى الْعالَمینَ (آلعمران:
.)99
ل» (آلعمران.)41 :
حکْمهَ وَ التَّوْراهَ وَ الْإِنْجی َ
ب وَ الْ ِ
وَ یُعَلِّمُهُ «الْکِتا َ
د .ساخت همپایۀ زنجیرهای:
در برخی موارد نیز در یک ساخت همپایه ،با زنجیرهای از سازهها مواجهیم که در
این صورت به آن «ساخت زنجیرهای» اطالق میکنیم:
ن «بَقْلِها وَ ِقثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها َو
...فَادْعُ لَنا رَبَّکَ یُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُ ْنبِتُ الْ َأرْضُ مِ ْ
بَصَلِها( »...بقره.)01 :
...آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ «ذَوِیالْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینَ وَ ابْنَالسَّبیلِ وَ السَّائِلینَ َو
ب»( ...بقره.)100 :
فِی الرِّقا ِ
میتوان بر اساس ترتیب و نحوۀ قرارگرفتن سازهها ،ساختهای همپایۀ قرآن کریم
را به سه نوع تقسیم کرد:
الف .ساخت همپایۀ منظم:
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در این نوع ساخت همپایه ،سازهها به ترتیبی که در فرمول نشان داده شد ،در پی
یکدیگر ظاهر میشوند و هیچ عنصر زبانی دیگری میان آنها قرار نمیگیرد و بین
سازهها فاصله نمیاندازد؛ مانند نمونههایی که پیشتر ذکر شد و مثال زیر:
خنْزیرِ»( ...بقره.)109 :
إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُ ُم «الْمَیْ َته وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ ا ْل ِ
ب .ساخت همپایۀ مشوّش (نامنظم):
در این نوع از ساخت همپایه ،عنصری زبانی میان سازهها قرار میگیرد و نظم
موجود میان آنها را به هم میریزد و بین آنها فاصله میاندازد .در این حالت ،عنصر
زبانی اغلب بعد از سازۀ اول قرار میگیرد؛ مانند:
أُولئِکَ عَلَیْ ِهمْ صَلَوات مِنْ رَ ِّبهِ ْم وَ رَحْمَه َو أُولئِکَ ُهمُ الْمُ ْهتَدُونَ (بقره.)180 :
در آیۀ مذکور ،دو واژۀ «صَلَوات» و « رَحْمَه» سازههای تشکیلدهندۀ یک ساخت
همپایه به شمار میروند که عبارت «مِنْ رَبِّ ِهمْ» میان آنها فاصله انداخته است .در واقع،
ژرفساخت این آیه چنین است:
أُولئِکَ عَلَ ْیهِ ْم «صَلَوات َو رَحْ َمه» مِنْ رَبِّ ِهمْ...؛ درود و رحمت پروردگارشان بر آنان
است. ...
در آیۀ زیر نیز ساخت همپایۀ مشوّش دیده میشود:
وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهیمُ ا ْلقَواعِدَ ِمنَ الْ َب ْیتِ وَ إِسْماعیلُ( ...بقره.)190 :

در این آیه نیز دو واژۀ «إِبْراهی ُم» و «إسْماعیلُ» با یکدیگر همپایهاند و یک ساخت
همپایه را شکل دادهاند؛ ولی عبارت «الْقَواعِدَ مِنَ الْبَ ْیتِ» بین آنها فاصله انداخته است.
ژرفساخت آیۀ یادشده چنین است:
وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهیمُ وَ إِسْماعیلُ ا ْلقَواعِدَ مِنَ الْ َبیْتِ...؛ هنگامی که ابراهیم و اسماعیل
پایههای خانۀ کعبه را باال میبردند. ...

در آیات زیر نیز ساخت همپایۀ مشوّش مشهود است:
ب یا بَنِیَّ إِنَّ ال َّلهَ اصْطَفى َلکُمُ الدِّینَ( ...بقره.)199 :
وَ وَصَّى بِها إِبْراهیمُ بَنیهِ وَ یَعْقُو ُ
...بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ ذِیالْقُرْبى َو الْیَتامى وَ الْمَساکینِ( ...بقره.)19 :
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ج .ساخت همپایۀ درونسازهای (سلسلهمراتبی)
منظور از اصطالح «درونسازهای» این است که گاه ممکن است یک ساخت
همپایه در درون سازهای از یک ساخت همپایۀ بزرگتر باشد؛ به عبارت دیگر ،سازۀ
یک ساخت ،ممکن است خود یک ساخت همپایه باشد که با تحلیل درونسازهای
آشکار میگردد؛ یعنی گاه در سازههای یک ساخت همپایۀ بزرگ ،میتواند یک
ساخت همپایۀ کوچک تر وجود داشته باشد .برای نمونه ،آیۀ زیر ،از چند جملۀ کوتاه
تشکیل شده است که همگی با حرف «واو» با یکدیگر همپایه شده و یک ساخت
همپایۀ بزرگ را به وجود آوردهاند .درون سازۀ دوم این ساخت همپایه ،یعنی «یُعَلِّمُهُمُ
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حکْمَه) وجود دارد.
حکْمَه» ،یک ساخت همپایۀ کوچکتر (الْکِتابَ وَ الْ ِ
الْکِتابَ وَ الْ ِ
ک» وَ «یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْ َمه» َو
رَبَّنا وَ «ابْعَثْ فیهِمْ رَسُوالً مِ ْنهُمْ یَتْلُوا عَلَ ْیهِمْ آیاتِ َ
«یُزَکِّیهِ ْم» إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ (بقره.)193 :
میتوان گفت این ساخت همپایۀ بزرگ ،ساخت همپایۀ کوچکتری در خود
جای داده است؛ بنابراین ،دارای سلسلهمراتب ساختاری است که از راه تحلیل
درونسازهای آشکار میشود.
در آیۀ زیر نیز روابط درونسازهای دیده میشود و ساخت همپایۀ بزرگ ،دارای
سلسلهمراتب ساختاری است:
...وَ «أَقامَ الصَّالهَ» وَ «آتَى الزَّکاهَ» وَ «الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا» وَ «الصَّابِرینَ فِی
الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ ا ْلبَأْسِ»( ...بقره.)100 :
در آیۀ فوق چهار جملۀ کوتاه با یکدیگر همپایه شده و یک ساخت همپایۀ کَالن
ن فِی ا ْلبَأْساءِ
را تشکیل دادهاند .در درون سازۀ چهارم این ساخت همپایه ،یعنی «الصَّابِری َ
ن
وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ الْ َبأْسِ» ،یک ساخت همپایۀ سهسازهای (الْبَ ْأساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حی َ
الْبَأْسِ) دیده میشود که وجود این ساخت همپایۀ کوچک ،ساخت همپایۀ بزرگتر را
دارای سلسلهمراتب ساختاری کرده است.
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 .0نقش ساختهای همپایه در اقتصاد زبانی
آنچه در نقش ساختهای همپایۀ قرآن در ایجاد اقتصاد زبانی مهم به شمار میآید،
نشان دادن این نکته است که آن دسته از جملههای زیرساختی که در ساخت جملۀ
مرکّب به کار میروند ،اگر دارای عناصر هممعنای مشترک باشند ،یکی از عناصر
هممعنا که تکرار شده است ،از روساخت جمله حذف میشود و این امر ،زمینۀ کوتاه
شدن جمله را فراهم میسازد .این فرایند ،همسو با اصل اقتصاد زبانی است و با قواعد
کمکوشانۀ زبان قرابت دارد .برای روشن شدن بحث ،ساخت همپایۀ موجود در آیۀ
زیر را بررسی و تحلیل میکنیم.
أَ وَ ال یَعْلَمُون أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما یُسِ ّرُونَ وَ ما یُعْلِنُونَ (بقره.)00 :
در آیۀ فوق ،یک ساخت همپایۀ دوسازهای به کار رفته که با خط تیره مشخص
شده است .زیرساخت این آیه ،از دو جمله تشکیل شده است:
الف .أَ وَ ال یَعْلَمُون أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ.
ب .أَ وَ ال یَعْلَمُون أَنَّ اللَّهَ یَعْلَ ُم ما یُعْلِنُونَ.
اگر بخواهیم به ژرفساخت اصلی جمله دست یابیم ،یعنی دو جملۀ تکپایهای را
به یک جملۀ مرکّب تبدیل کنیم ،باید تأویلهایی را بر روساخت آن اعمال کنیم که
یکی از آنها «افزایش عامل پیوند همپایه» است که به آن« ،قاعدۀ تأویل پیوندی» هم
میگویند .این تأویل ،پیوند همپایۀ متناسبی را در آغاز ک ّلیۀ جملههای تکپایه ،بهجز
اولین جمله میافزاید .برخی زبانشناسان ،از جمله مورسیا 1و فریمن 9آن را «بازسازی
جملۀ همپایه» نامیدهاند (رک106Mursia,1978: :؛ به نقل از وثوقی.)100 :1909 ،
بازسازی جملۀ همپایه ،عملی است که طی آن ،عنصری از دومین جملۀ مرکّب با یک
عنصر همنقش از جملۀ قبل خود همپایه میشود و بالفاصله با آن پیوند مییابد .اغلب
معادلهایی که از نظر دستوری از یک مقولۀ دستوری یا دارای نقشی واحد هستند،

1. S.Mursia
2. L.Freeman
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چنین تأویلی را متحمّل میشوند .بر اساس این تأویل ،پیوند همپایۀ 1مناسبی در آغاز
جملۀ دوم (ب) میافزاییم که در نمودار نمایان است:
جملۀ مرکّب
جملۀ الف

پیوند (و)

جملۀ ب

کاربرد این تأویل ،جمالت الف و ب را بهصورت رشتۀ زیر درمیآورد:
أَ وَ ال یَعْلَمُون أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما یُسِ ّرُونَ و أَ وَ ال یَعْلَمُون أَنَّ اللَّهَ یَعْ َلمُ ما یُعْلِنُونَ.
 .1-0تأویل حذف معادلها
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

دومین تأویلی که میتوان در جملۀ فوق اعمال کرد« ،حذف دومین معادل هممعنا
و تکراری» در روساخت است .عنصر تکراری ،عبارت «أَ وَ ال یَعْلَمُون أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ» است
که پس از کاربرد ساخت همپایه در مرتبۀ دوم تکرار ،از روساخت جمله حذف
میشود (نقطهچین ،نشانۀ عنصر محذوف در روساخت است):
أَ وَ ال یَعْلَمُون أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما یُسِ ّرُونَ و ...ما یُعْلِنُونَ.
پس از حذف عنصر تکراری ،سرانجام جملۀ زیر به دست میآید:
أَ وَ ال یَعْلَمُون أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما یُسِ ّرُونَ و ما یُعْلِنُونَ.
همان طورکه مشاهده میشود ،پس از حذف عنصر تکراری ،یک ساخت همپایه
(ما یُسِرُّونَ و ما یُعْلِنُونَ) در کالم شکل میگیرد و جمله به شکلی قابل توجه کوتاه
میشود .بر اساس یک قاعدۀ کلّی حاکم بر زبان ،هر کاربر زبانی ،مفهوم عنصر
تکراری محذوف را ناخودآگاه حدس میزند و میفهمد؛ زیرا باید پذیرفت یک
قاعدۀ کلّی در حذف عناصر روساختی و حدس عوامل ژرفساختی(عوامل معنایی)
حاکم است .بر اساس این قاعده ،شرط حذف یک یا چند عنصر معنایی از روساخت

1. co-ordination conjunctions

نقش ساختهای همپایة قرآنکریم در اقتصاد زبانی ـــــــــــــــــــــــــــــــ 121

جمله این است که بر ژرفساخت (معنای) جمله نقصانی وارد نکند و عنصر محذوف
همچنان در ژرفساخت جمله قابل استنباط باشد (رک :وثوقی.)109 :1909،
در آیۀ زیر نیز ساخت همپایۀ چهارسازهای ،موجب کوتاهی جمله و اقتصاد زبانی
شده است:
خنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِ َغیْرِ اللَّه( ...بقره.)109:
إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُ ُم الْمَ ْیتَه وَ الدَّمَ وَ َلحْمَ ا ْل ِ
ژرفساخت این آیه چنین است:
کمُ الْمَ ْیتَه.
الف .إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْ ُ
کمُ الدَّمَ.
ب .إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْ ُ
خنْزیرِ.
حمَ الْ ِ
ج .إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُ ُم لَ ْ
د .إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُ ُم ما أُهِلَّ ِبهِ لِغَیْ ِر اللَّه.
در ابتدا برای پی بردن به ژرفساخت اصلی این آیه ،تأویل افزایش عامل پیوند
همپایه را روی آن انجام میدهیم .بر اساس این تأویل ،پیوند همپایۀ 1مناسبی در آغاز
جملههای ب ،ج و د میافزاییم که نمودار آن به صورت زیر است:
ژرفساخت جمله

جملۀ الف پیوند(و) جملۀ ب پیوند(و) جملۀ ج پیوند(و) جملۀ د
کاربرد این تأویل ،جمالت الف تا د را بهصورت رشتۀ طوالنی و پراطناب زیر
درمیآورد:
حرَّمَ عَلَیْکُمُ الدَّمَ و إِنَّما حَرَّمَ عَلَ ْیکُمُ َلحْمَ ا ْلخِنْزیرِ و
إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَ ْیتَۀَ و إِنَّما َ
إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُ ُم ما أُهِلَّ ِبهِ لِغَیْرِ ال ّلَه.
دومین تأویلی که بر این جمله اعمال میشود ،حذف معادل هممعنا در روساخت
است .عنصر تکراری ،عبارت «إِ ّنَما حَرَّمَ عَلَ ْیکُ ُم» است که پس از کاربرد ساخت همپایه
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در مرتبۀ دوم ،سوم و چهارم تکرار ،از روساخت جملۀ مرکّب حذف میشود و پس از
حذف آن ،جملۀ زیر به دست میآید:
إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُ ُم الْمَ ْیتَه و ...الدَّمَ و ...لَحْمَ ا ْلخِنْزیرِ و ...ما أُهِلَّ ِبهِ لِ َغیْرِ اللَّه.
خنْزیرِ و ما أُهِلَّ ِبهِ لِغَیْرِ ال ّلَه.
إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُ ُم الْمَیْتهَ و الدَّمَ و َلحْمَ ا ْل ِ
پس از حذف عنصر تکراری ،یک ساخت همپایۀ چهارسازهای (الْمَیْتَه و الدَّمَ و
خنْزیرِ و ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّه) در کالم شکل گرفته ،با کاربرد این ساخت همپایه،
لَحْمَ الْ ِ
گامی بلند در زمینۀ اقتصاد زبانی برداشته شده است .مقایسۀ ژرفساخت آیۀ فوق با
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

روساخت آن ،بهوضوح نشان میدهد حذف عناصر تکراری و وجود ساخت همپایه
در کالم تا چه میزان در حرکت بهسوی اقتصاد زبانی راهگشاست .تعداد کلمات
تشکیلدهندۀ ژرفساخت جملۀ فوق با احتساب پیوند «واو» 94 ،واژه است که پس از
حذف عناصر تکراری و هممعنا در روساخت ،به  18کلمه تقلیل یافته است .با یک
محاسبۀ ساده ( )94-18=3به این حقیقت مهم پی میبریم که تعداد  3واژه بهعنوان
عناصر تکراری از روساخت جملۀ فوق حذف شدهاند؛ در حالی که معنای آنها
همچنان قابل پیشبینی و درک است.
نکتهای که میتوان از دو مثال یادشده دریافت ،این است که هرچه سازهها یا
واحدهای تشکیلدهندۀ ساخت همپایه بیشتر باشند ،به دلیل حذف چندبارۀ معادلهای
تکراری ،روساخت جمله کوتاهتر میشود و همسویی بیشتری با قواعد کمکوشانۀ زبان
حاصل میگردد.
 .2-0نقشهای نحوی محذوف در ساختهای همپایة قرآن
نکتۀ محوری و اساسی در تأثیر ساختهای همپایه در اقتصاد زبانی ،مسئلۀ حذف
عناصر هم معنا و تکراری (غیر از فعل) است .عنصر محذوف در ژرفساخت آیات
قرآن کریم میتواند نقشهای مختلف نحوی یا یک عبارت باشد؛ یعنی اگر فاعل،
مبتدا ،مفعولبه ،منادا ،مضافالیه و ...در سازههای مختلف ساخت همپایه تکرار شوند،
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جز سازۀ اول ،در دیگر سازهها حذف میگردند .در ادامه ،به نقشهای مختلف نحوی
محذوف در ساختهای همپایۀ قرآن کریم میپردازیم.
 .1-2-0حذف مبتدا
گاهی در جملۀ اسمیه ،مبتدا تکرار میشود و در ژرفساخت جمله ،پیش از هر
سازه به کار میرود؛ امّا در چنین حالتی ،در روساخت جمله ،مبتدا تنها با سازۀ نخست
ظاهر شده ،در دیگر موارد حذف میگردد و همین حذف ،حرکتی مفید و مؤثر در
زمینۀ قواعد کمکوشانۀ زبان است .توجه به شواهد زیر ،این نکته را آشکار میکند.
...نَحْنُ نُسَبِّحُ ِبحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَک( ...بقره.)91 :
در ژرفساخت آیۀ فوق ،ضمیر منفصل «نحن» مبتدای جمله است و پیش از سازۀ
اول و سازۀ دوم ساخت همپایه ( ُنسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَک) آشکار میشود:
حنُ ُنقَدِّسُ لَک. ...
نَحْنُ نُ َسبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نَ ْ
امّا همان طور که در روساخت دیده میشود ،ضمیر «نحن» که در نقش مبتدا به
کار رفته ،در مرتبۀ دوم و در مقام تکرار ،پیش از سازۀ دوم حذف گردیده ،همین
حذف ،موجب کوتاه شدن جمله و صرف انرژی کمتر در زبان شده است.
در آیۀ زیر نیز لفظ جاللۀ «اهلل» مبتداست و در ژرفساخت جمله ،پیش از سازۀ
اول و دوم میآید:
اللَّهُ یَسْ َتهْزِئُ بِهِ ْم وَ اللَّهُ یَمُدُّ ُهمْ فی طُغْیانِ ِهمْ یَعْمَهُونَ.
در این حالت ،دو سازۀ ساخت همپایه ،یعنی «یَسْ َتهْزِئُ بِهِ ْم» و «یَمُدُّهُمْ فی طُ ْغیانِ ِه ْم»
در محل رفع و خبر برای مبتدا (اهلل) به شمار میروند؛ امّا مبتدای پیش از سازۀ دوم به
دلیل تکرار ،در جملۀ روساختی حذف شده است.
اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ ِبهِمْ وَ یَمُدُّ ُهمْ فی طُغْیانِهِ ْم یَعْمَهُونَ (بقره.)18 :
 .2-2-0حذف فاعل
گاهی عنصر محذوف در ساخت همپایه ،فاعل جمله است که به دلیل تکرار ،از
روساخت جمله حذف میشود .در جملۀ زیر لفظ جاللۀ «اهلل» نقش فاعل دارد:
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...ال یُکَلِّمُهُ ُم اللَّ ُه وَ ال یَنْظُ ُر إِلَ ْیهِ ْم یَوْمَ ا ْلقِیا َمه َو ال یُزَکِّیهِ ْم وَ لَ ُهمْ عَذاب أَلیم
(آلعمران.)00 :
فاعل (اهلل) در ژرفساخت جمله در هریک از سازههای ساخت همپایه ،تکرار
شده است:
...ال یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ ال یَنْظُرُ اللَّ ُه إِلَ ْیهِمْ یَوْمَ ا ْلقِیامَه وَ ال یُزَ ّکِی ِهمْ اللَّ ُه وَ لَهُمْ عَذاب أَلیم.
اما در روساخت جمله ،فاعل (اهلل) تنها در سازۀ اول سـاخت همپایـه بـه کـار رفتـه،
عناصر تکراری در سازۀ دوم و سوم ساخت همپایـه حـذف شـده و جملـه را تـا حـدی
کوتاه کردهاند .این حذف در اقتصاد زبانی و فرایند کـمکوشـانۀ زبـان ،نقشـی پررنـ
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

دارد؛ زیرا کوتاهی آیه باعث میشود تالوتکنندۀ قرآن کریم ،وقت و انرژی کمتـری
صرف کند.
در جملۀ زیر نیز حذف فاعل از سازۀ دوم ساخت همپایـه ،موجـب ایجـاز بیشـتر در
آیه شده است.
...ذَهَبَ اللَّهُ بِنُو ِرهِمْ وَ تَرَکَ ُهمْ فی ظُلُماتٍ ال یُ ْبصِرُونَ (بقره.)10 :
 .3-2-0حذف فعل و فاعل
گاه فعل و فاعل آن با هم در ژرفساخت عناصر همپایه تکرار میشوند؛ مانند آیـۀ
زیر:
خَ َتمَ اللَّهُ عَلى قُلُو ِبهِمْ وَ عَلى سَمْ ِعهِمْ وَ عَلى أَبْصا ِرهِ ْم غِشاوَه وَ لَ ُه ْم عَذاب عَظیم
(بقره.)0 :
ژرفساخت عناصر همپایه در آیۀ فوق چنین است:
خَ َتمَ اللَّهُ عَلى قُلُو ِبهِمْ وَ خَ َتمَ اللَّ ُه عَلى سَمْعِ ِهمْ...
در ژرفســاخت کــالم« ،خَ ـتَمَ اللَّ ـهُ» فعــل و فاعــل محســوب مــیشــود کــه پــیش
از ســازۀ اول و دوم ســاخت همپایــه ظــاهر شــده اســت .در ایــن حالــت ،فعــل و فاعــل
پــیش از ســازۀ دوم ســـاخت همپایــه کـــه در مقــام تکــرار قـــرار گرفتــه اســـت ،از
روساخت کالم حذف میشود.
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در آیات زیر نیز شاهد حذف فعل و فاعـل آن ،پـیش از سـازۀ دوم سـاخت همپایـه
هستیم:
َو اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالهِ وَ إِنَّها لَکَبیرَه إِالَّ عَلَى الْخاشِعینَ (بقره.)48 :
ل وَ إِسْحاق( ...بقره.)199 :
...نَعْبُدُ إِلهَکَ وَ إِلهَ آبائِکَ إِبْراهیمَ وَ إِسْماعی َ
گاه فعل ،فاعل و مفعول ،هر سه با هم در روساخت کالم حذف میشوند؛ مانند:
َو یُعَلِّمُهُ الْکِتابَ وَ ا ْلحِکْمَ َه وَ التَّوْراهَ وَ الْإِنْجیلَ (آلعمران.)41 :
«یُعَلِّمُـهُ» در ژرفســاخت آیــۀ بــاال پــیش از هریــک از ســازههــای ســاخت همپایــۀ
چهارپایهای ظاهر میشود و جمله را به این شکل طوالنی میکند:
یُعَلِّمُهُ الْکِتابَ وَ یُعَلِّمُهُ ا ْلحِکْ َمه وَ یُعَلِّمُهُ التَّوْراهَ َو یُعَلِّمُهُ الْإِنْجیلَ.
امّا پس از حذف عناصر تکراری در روساخت و استفاده از ساختهای همپایه،
کاربرد «یُعَلِّمُهُ» از چهار بار به یک بار تقلیل مییابد و از ابتدای سازههای دوم ،سوم و
چهارم ساخت همپایه حذف میشود .بدین ترتیب ،مشخص میشود کاربرد
ساختهای همپایه و حذف عناصر تکراری از واحدهای همپایه تا چه میزان در
حرکت بهسوی اقتصاد زبانی مؤثر است.
از جمله مواردی که در جمالت قرآن کریم ،فعل و فاعل با هم حذف میشوند،
حذف فعل و فاعل قسم است که بسامد دارد و موجب کوتاه شدن جمله و همسو با
اقتصاد زبانی است .برای نمونه در آیۀ زیر ،فعل قسم پیش از حرف و جواب قسم
حذف شده است:
ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ (قلم.)1 :
ژرفساخت این آیه چنین است:
اُقسِمُ و القلم و اْق ِسمُ وَ مَا یَسْطُرُونَ.
در ادامه ،به دلیل ارائۀ تحلیلهای الزم و پرهیز از اطالۀ کالم ،از توضیحات
تکراری خودداری میکنیم و به مقایسۀ ژرفساخت و روساخت جمالت ،برای نشان
دادن تأثیر ساختهای همپایه در اقتصاد زبانی میپردازیم.
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 .0-2-0حذف منادا
ن (آلعمران.)49 :
ک وَ اسْجُدی وَ ا ْرکَعی مَعَ الرَّاکِعی َ
 روساخت :یا مَرْیَمُ اقْنُتی لِرَبِّ ِژرفساخت :یا مَرْیَمُ اقْنُتی لِرَبِّکِ ،یا مَرْیَمُ اسْجُدی ،یا مَرْیَمُ ا ْرکَعی مَعَ الرَّاکِعینَ.
 روساخت :یا بَنی إِسْرائیلَ اذْ ُکرُوا نِعْمَتِیَ الَّتی أَنْعَمْتُ عَلَ ْیکُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدی أُوفِبِعَهْدِکُمْ وَ إِیَّایَ فَارْ َهبُونِ (بقره.)41:
کمْ ،یا بَنی إِسْرائیلَ أَوْفُوا
ل اذْ ُکرُوا نِعْمَتِیَ ا ّلَتی أَنْعَمْتُ عَ َلیْ ُ
ژرفساخت :یا بَنی إِسْرائی َ
بِعَهْدی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ ،یا بَنی إِسْرائیلَ إِیَّایَ فَا ْرهَبُونِ.
 .1-2-0حذف مفعولٌبه
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

 روساخت... :وَ بِالْوالِدَ ْینِ إِحْساناً وَ ذِیالْقُرْبى وَ ا ْلیَتامى وَ الْمَساکین( ...بقره.)19 :ژرفساخت :وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ ذِیالْقُرْبى إِحْساناً وَ الْیَتـامى إِحْسـاناً وَ الْمَسـاکین
إِحْساناً...
 .1-2-0حذف مضاف
ن
 روساخت :أُولئِکَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَ ْع َنه اللَّهِ وَ الْمَالئِکَه وَ النَّاسِ أَجْمَعی َ(آلعمران.)10 :
ژرفساخت :أُولئِـکَ جَـزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَـیْهِمْ لَعْنَـه اللَّـهِ وَ لَعْنَـه الْمَالئِکَـه َو لَعْنَـه النَّـاسِ
أَجْمَعینَ.
 روساخت :أَلَمْ تَعْلَ ْم أَنَّ اللَّهَ َلهُ ُملْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ( ...بقره.)110 :ژرفساخت :أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ال َّلهَ لَ ُه مُلْکُ السَّماواتِ وَ مُلْکُ الْأَرْضِ. ...

 .1-2-0حذف جار و مجرور
 روساخت... :فَال رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ فِیالْحَجِّ( ...بقره.)130 :حجِّ وَ ال فُسُوقَ فِیا ْلحَجِّ وَ ال جِدالَ فِیالْحَجِّ. ...
ژرفساخت... :فَال رَفَثَ فِیالْ َ
ق السَّماواتِ وَ الْأَرْض( ...بقره.)104 :
 روساخت :إنَّ فیخَلْ ِژرفساخت :إنَّ فیخَلْقِ السَّماواتِ وَ فیخَلْقِ الْ َأرْض. ...

 .1-2-0حذف حرف جر
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ن رَأْ ِسهِ َففِدْیَه مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَ َقه
ى مِ ْ
کمْ مَریضاً أَوْ بِهِ أَذ ً
ن کا َن مِنْ ُ
 روساخت... :فَمَ ْأَوْ نُسُک( ...بقره.)103 :
ن
کمْ مَریضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْ ِسهِ فَفِدْ َیه مِنْ صِیامٍ أَوْ مِ ْ
ژرفساخت :فَمَنْ کانَ مِنْ ُ
صَدَقهٍ أَوْ مِنْ نُسُک. ...
ص مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْ ُفسِ َو
 روساخت :وَ لَنَبْ ُلوَنَّکُ ْم بِشَیْءٍ مِنَ ا ْلخَوْفِ وَ ا ْلجُوعِ وَ َنقْ ٍالثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرینَ (بقره.)188 :
ن
ن الْجُوعِ وَ نَ ْقصٍ مِنَ ا ْلأَمْوالِ وَ مِ َ
کمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ مِ َ
ژرفساخت :وَ لَنَبْلُوَنَّ ُ
الْأَنْ ُفسِ وَ مِنَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرینَ.
 .1-2-0حذف اسم موصول
 روساخت... :فَالَّذینَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا ِمنْ دِیارِ ِهمْ َو أُوذُوا فی سَبیلی َو قاتَلُوا َوقُتِلُوا لَ ُأکَفِّرَنَّ َعنْ ُهمْ َسیِّئاتِهِم( ...آلعمران.)138 :
ژرفساخت :فَالَّذینَ هاجَرُوا َو ا ّلَذینَ أُخْرِجُوا ِمنْ دِیا ِر ِهمْ وَ الَّذینَ أُوذُوا فی سَبیلی
َو الَّذینَ قاتَلُوا وَ الَّذینَ ُقتِلُوا لَأُ َک ِّفرَنَّ عَنْ ُهمْ َسیِّئاتِهِم. ...

ضونَ عَ ْهدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ َیقْطَعُو َن ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
 روساخت :الَّذینَ یَنْقُ ُیُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَ ْرضِ أُول ِئکَ هُمُ الْخاسِرُونَ (بقره.)90 :
ن بَعْدِ میثا ِقهِ وَ الَّذینَ َی ْقطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّ ُه بِ ِه
ژرفساخت :الَّذینَ یَ ْنقُضُونَ َع ْهدَ اللَّهِ مِ ْ
أَنْ یُوصَلَ وَ الَّذینَ یُفْسِدُونَ فِی ا ْلأَرْضِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ.
 .11-2-0حذف إِنَّ ،اسم و خبر آن
ن
 روساخت... :إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهیمَ وَ آلَ ِعمْرانَ عَلَى الْعالَمی َ(آل عمران.)99 :
اصــطَفى
اصــطَفى نُوحــاً وَ إِنَّ اللَّــهَ ْ
اصــطَفىآدَمَ وَ إِنَّ اللَّــهَ ْ
ژرفســاخت :إِنَّ اللَّــهَ ْ
آلَإِبْراهیمَ وَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آلَعِمْرانَ عَلَى الْعالَمینَ.
 روساخت... :أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما یُ ِسرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ (بقره.)00 :ژرفساخت :أَنَّ اللَّهَ یَعْلَ ُم ما یُسِرُّونَ وَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما یُعْلِنُونَ.
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 .11-2-0إِنَّ و اسم آن
ک
کهُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاکِ وَ َطهَّرَکِ وَ اصْطَفا ِ
 روساخت :وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِ َن (آلعمران.)49 :
عَلى نِساءِ الْعالَمی َ
ک وَ إِ َّن اللَّهَ َطهَّرَکِ وَ إِنَّ
که یا مَرْیَمُ إِنَّ ال َّلهَ اصْطَفا ِ
ژرفساخت :وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِ َ
اللَّهَ اصْطَفاکِ عَلى نِساءِ الْعالَمینَ.

ن
حقٍّ وَ یَ ْقتُلُونَ الَّذی َ
ن بِغَیْرِ َ
کفُرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ َو یَ ْقتُلُونَ النَّ ِبیِّی َ
ن یَ ْ
 روساخت :إِنَّ الَّذی َیَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّ ْر ُهمْ بِعَذابٍ أَلیمٍ (آلعمران.)91 :
حقٍّ وَ إِ َّن
ن یَ ْقتُلُونَ النَّ ِبیِّینَ بِ َغیْرِ َ
ژرفساخت :إِنَّ الَّذینَ َیکْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ َو إِنَّ الَّذی َ
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

الَّذینَ یَقْتُلُونَ الَّذینَ یَأْمُرُونَ بِالْقِ ْسطِ مِنَ النَّاسِ َفبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیمٍ.
 .12-2-0حذف فاعل ،فعل و مفعول اول
 روساخت... :وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّ ُه الْمُلْکَ وَ الْحِکْ َمه( ...بقره.)981 :حکْمَه. ...
ت وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَ آتاهُ ال َّلهُ ا ْل ِ
ژرفساخت :وَ قَتَلَ داوُدُ جالُو َ

کمْ َتهْتَدُونَ (بقره.)89 :
 روساخت :وَ إِذْ آتَیْنا مُوسَى الْکِتابَ وَ ا ْلفُرْقانَ لَعَلَّ ُکمْ َتهْتَدُونَ.
ژرفساخت :وَ إِذْ آتَیْنا مُوسَى الْکِتابَ وَ آتَیْنا مُوسَى ا ْلفُرْقانَ لَعَلَّ ُ
 .13-2-0حذف استثنا و ادات آن
 روساخت :إِالَّ الَّذینَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَ َّینُوا فَأُولئِکَ أَتُوبُ عَلَ ْی ِهمْ( ...بقره.)101 :َصـلَحُوا وَ إِالَّ الَّـذینَ بَیَّنُـوا فَأُولئِـکَ أَتُـوبُ
ژرفساخت :إِالَّ الَّذینَ تابُوا وَ إِالَّ الَّذینَ أ ْ
عَلَیْهِمْ...
 روساخت... :ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْم( ...آلعمران.)0 :ژرفساخت :ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ إِالَّ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْم. ...

 .10-2-0حذف ظرف زمان (یَوْمَ)
 روساخت :یَوْمَ تَ ْب َیضُّ وُجُوه وَ َتسْوَدُّ وُجُوه( ...آلعمران.)110 :ژرفساخت :یَوْمَ تَبْ َیضُّ ُوجُوه وَ یَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوه. ...

 .11-2-0حذف إِنْ شرطيه
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 روساخت... :إِنْ تُؤْمِنُوا وَ َتتَّقُوا فَلَکُمْ أَجْر عَظیم (آلعمران.)103 :کمْ أَجْر عَظیم.
ژرفساخت :إِنْ تُؤْمِنُوا وَ إِنْ َت َّتقُوا فَلَ ُ
صبِرُوا وَ تَ َّتقُوا فَإِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (آلعمران.)110 :
 روساخت... :إِنْ تَ ْصبِرُوا وَ إِنْ َتتَّقُوا فَإِنَّ ذلِکَ ِمنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
ژرفساخت :إِنْ تَ ْ
 .11-2-0حذف الی نهی
کتُمُوا ا ْلحَقَّ( ...بقره.)49 :
 روساخت :وَ ال تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَ ْکتُمُوا ا ْلحَقَّ. ...
ژرفساخت :وَ ال تَ ْلبِسُوا ا ْلحَقَّ بِالْباطِلِ وَ ال تَ ْ

 .1نتيجهگيری
در این پژوهش ،با کمک نظریۀ گشتاری ،ابتدا روساخت جملهها و ساختهای
همپایه تأویل شد و با رسیدن به ژرفساخت جملهها و احیای عناصر محذوف در
روساخت ،روابط معنایی پنهان جملهها به دست آمد .سپس با استفاده از قاعدۀ حذف
عناصر معادل و تکراری ،فرم روساختی جمله حاصل شد و میان سازههای ساخت
همپایه ،روابط همپایگی الزم ایجاد گردید .پس از مقایسۀ ژرفساخت با روساخت
آیات ،نتیجۀ بهدستآمده گویای آن است که در فرم روساختی جملههایی که ساخت
همپایه در آنها به کار رفته است ،به دلیل حذف عناصر هممعنا و تکراری ،جملهها
کوتاهتر و مختصرتر شدهاند و تالوت کنندۀ قرآن کریم برای ادای آنها انرژی و زمان
کمتری صرف میکند که این امر ،همسو با اصل اقتصاد زبانی و منطبق با قواعد
کمکوشانۀ زبان است.
کالم الهی ،با توجه به گرایش فطری انسان به کمکوشی و صرف انرژی کمتر در
کار ،از قواعد مقتصدانه و کمکوشانۀ زبان بهره برده است .میتوان اذعان کرد ،توجه
به کمکوشی بهعنوان یکی از عالیق فطری انسان ،عاملی مهم در تعیین فرم روساختی
آیات قرآن و ایجاز و اختصار آنها شده است .از آنجا که قاعدهای کلّی در حذف
عناصر روساختی و حدس عوامل ژرفساختی (عوامل معنایی) بهصورت خودکار بر
زبان حاکم است ،کاربران زبان بهصورت ناخودآگاه ،مفهوم عنصر تکراری محذوف
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را حدس میزنند و میفهمند .همان طور که در نمونههای مختلف مالحظه شد ،تمام
مفهوم موجود در ژرفساخت جمله ،از روساخت خالصهشدۀ آن قابل تعبیر و
پیشبینی است و حذف عناصر تکراری از سازههای مختلف ساختهای همپایه ،به
اصل معنا و فرایند پیامرسانی خللی وارد نکرده و این ،یکی از شرطهای مهم و اساسی
ایجاد اقتصاد زبانی در کالم است .خوانندۀ قرآنکریم نیز بهصورت ناخودآگاه ،مفهوم
عناصر تکراری محذوف از ساختهای همپایه را درک میکند و مفاهیم و پیامهای
هدایتگرانۀ قرآن را که مقصود اصلی این کتاب آسمانی است ،با سرعت و سهولت
بیشتری میفهمد .بهعالوه ،با کوتاهتر شدن آیات ،حفظ و به خاطر سپردن کالم الهی
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

که یکی از اهداف خوانندگان است ،بهآسانی میسّر میشود.
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