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وااکویسبکشناسانهسورهقمل
(تاریخ دریافت 99/08/15 :تاریخ پذیرش)99/10/30 :

عباس اقبالی1؛ سعیده حسنشاهی

2

چکیده
سبکشناســی دانش یا روشی است که دستمایه بســیاری از تحلیلگران نصوص ادبی و
پژوهشگرانی است که به بررسی جنبه زبانی قرآن پرداختهاند؛ چه در میان متون ادبی ،قرآن
کریم دارای سبکی مشخص و شایان توجه متنپژوهان است .این جستار با روش توصیفی
ـ تحلیلی به سبکشناسی سوره قلم پرداخته است .یافتهها حاکی از آن است که این سوره
در سطح فکری ،نفی اتهام از پیامبر ،تحسین اخالق نیکوی آن حضرت و نقد ناهنجاریهای
اخالقی معاندان را میرســاند و با توجه دادن به سرگذشــت قومی دیگر ،تداوم سنت الهی
در حق کافران و تکذیبکنندگان و معاندان پیامبر را گوشــزد میشود .سبک به کار رفته در
این سوره در ســه سطح آوایی ،نحوی و واژگانی ،در خصوص توجه دادن به عاقبت کارها،
کیفر گناهان و هدایت انسانها هماهنگ است .در سطح نحوی ،کاربرد فعل مضارع ،تداوم
دشــمنی با پیامبر اکرم را میرســاند .در سطح ادبی نیز ،تناسب بالغی درون برخی از آیات
و بین آیات این ســوره ،نشاندهنده رابطه سببی یا علّی مفاهیم آیات است .همچنین تکرار
خطابهای پرسشی برای تأکید و سوق دادن مخاطبان به تدبر در عاقبت امور میباشد.
واژگان کلیدی :سوره قلم ،سبکشناسی ،فواصل ،تکرار ،تناسب.

 .1مقدمه

واکاوی سبکشناســانه متون هدفمند ،به کشــف الیههای معنایی نهفته در ورای الفاظ
میانجامد .این روش در آثار پیشینیان بیشتر به معنای «طرز نگارش» و «زبان و شیوه گفتار»
بــود و آنچه مورد توجه قرار میگرفت ،جنبه ظاهــری و بیرونی کالم بود ،نه فکر و بینش
گوینده( ،کریمی )80 :1389 ،ولی در قرن حاضر از منظر ادیبان و ناقدان ،مفهوم سبک تغییر
 )1دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول)؛ aeghbaly@kashanu.ac.ir
 )2دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان؛ sarahasanshahi@yahoo.com
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یافته اســت .به گفته شمیسا سبک از تعریف سنتی خود فاصله گرفته و دارای مفهومی تازه
گشــته و عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله معنای القاءشده که آن
نیز به نوبه خود ،وابســته به طرز تفکر گوینده یا نویســنده درباره حقیقت است( .شمیسا،
)20 :1372
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در یک کالم میتوان گفت :ســبک ادبی ،ویژگیهای منحصر به فرد هر گونه بیان کالمی
اســت .نوعی گزینش از میان انبوه ماده خام و چینش هنرمندانه و اثرگذار مواد انتخابی ،به
نحــوی که تأثیری هنری و ماندگار بر ذهن و روان خواننــده بر جای گذارد .از این حیث
ســبک ادبی ،نوعی هنر کالمی است( .حری)39 :1389 ،در جستار پیش رو ،سوره قلم که
آکنده از نمودهای هنری زبانی است ،مورد واکاوی سبکی قرار گرفته و در پی آن است که
به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
بارزترین شاخصه های سبکی سوره قلم کدام است؟

سطوح سبکی ( فکری ،زبانی و ادبی) سوره قلم ،چه ویژگی هایی دارند؟
داللتهای سبکی این سوره چیست؟

 .2پیشینه و ضرورت تحقیق

قرآن به مثابه عالیترین نمونه هنر کالمی ،بهویژه به دلیل وحیانی بودن آن ،همواره مورد
توجه متنپژوهان بوده و پژوهشهای ارزندهای درباره سبکشناســی ســورههای قرآن به
سامان رسیده است که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:
« .1سبک شناسی سوره مریم (ع)» از جمله نتایج این پژوهش آن است که تمام واژگان این
ســوره در جایگاه ویژه خود قرار دارند و در مقام بزرگ جلوه دادن مطلب به صورت نکره
و هنگام توضیح و شــرح به صورت معرفه آورده شدهاند .همچنین شکایتها ،غم و اندوه
حاکم بر فضای داستانی این سوره به کاربست فراوان آواهای مدی انجامیده است( .خاقانی
و اصغری)93 :1389 ،
« .2ومضات أسلوبیه فی سوره الرحمن» ،در این پژوهش به شیوه توصیفی_تحلیلی عناصر
سبکساز بر مبنای چهار سطح آوایی ،صرفی ،نحوی و داللی واکاوی شده است .یافتههای
پژوهش حاکی از آن است که مهمترین نشانههای سبکی سوره الرحمن رعایت فاصلهها و
خلق آهنگی شگفت از طریق حروف لین و مد است .همچنین پدیده تکرار در داللتهای
هامشی و تأکید بر معنای مراد نقشآفرین هستند( .خاقانی و جلیلیان )41 :1391

« .3سبکشناسی سوره واقعه براساس تحلیل زبانی» از پرویز آزادی و سهیال نیکخواه .از
نتایج این پژوهش آن اســت که در سوره واقعه تغییرات سبکی تحت تأثیر عوامل گوناگون
درونمتن��ی و برونمتنی مانند هممتن و بافت رخ داده اسـ�ت .عالوه بر این ،تغییر ســبک
24

 ملق هروس هناسانشکبس یواکاو

متناســب با معنا و اهداف آیات اســت و با به کار بردن ویژگیهای زبانی و عناصر بالغی،
سبک سخن را بر اساس حال مخاطب و اهداف خاص آیات ،دگرگون کرده است .تغییرات
ســبکی مانند التفات در شــخص و عدد فعل ،التفات در مخاطب کالم ،تغییر در چینش و
بسامد حروف ،با تغییر در لحن و سبک آیات ،سبب تناسب محتوا و سبک بیانی آیات شده
است( .آزادی و نیکخواه« .4)67 :1397 ،واکاوی سبکشناسانه سوره مبارکه فجر» از عباس
اقبالی و رویا اســماعیلیان ،یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که نظمآهنگ برآمده از
سجع واژگان ،جناس ،تکرار واکهها ،پرسش تنبیهی با سویه «ألم تر ،»...با رویکرد هشدار و
اندرز گرفتن از سرگذشت پیشینیان و توجه دادن به حیات واقعی سازواری دارد .از نظر «آوا
معنایی» ،صوامت و صوائت ســوره با مضامین نهفته در آیات و پیامهای این سوره همگون
میباشند .سبک اســتفاده از آرایههایی مانند مراعات نظیر ،طباق فاصلهها و نبرهای آیات،
مایه انتقال رسای مفاهیم گشته است .همچنین فرایندهای زبانی در سطوح زبانی و ادبی به
زیبایی متن افزوده و در جذب و اقناع مخاطب اثرگذار است( .اقبالی و اسماعیلیان:1398 ،
)148درباره ســوره قلم مقاله «آموزه توحید ربوبی در ســوره قلم» از قمر کوهی گونیانی و
دیگران .در این پژوهش به واکاوی محتوای ســوره پرداخته شده و به نقد الگوهای جامعه
جاهلی و ســوق دادن مخاطبان به انتخاب الگوی بهتر اشاره دارد و در خصوص شیوههای
سخن این سوره ،در قالب یک نمودار مواردی مانند سوگند ،پرسش ،تلویح را نشان میدهد.
(قمرکوهی و دیگران)27 :1392 ،

واکاوی سبکشناسانه سورههای قرآن ،زیباییهای بالغی و هنر زبانی به کاربسته در آیات
را نشان میدهد ،ولی از آنجا که سوره قلم آکنده ازنشانههای سبکی است و شناسانی آنها
زیبایی هنری و بالغت سخن در این سوره را معلوم میسازد و تا کنون پژوهشی مستقل در
این خصوص صورت نگرفته است ،این جستار به واکاوی سبکشناسی این سوره و سؤاالت
مرتبط مطرح شده در مقدمه این پژوهش میپردازد.

 .3مبانی نظری پژوهش

سوره قلم شصت و هشتمین سوره قرآن است .این سوره در شرایطی نازل شد که پیامبر دعوت
خود را علنی کرده بود و همگان از محتوای رسالت وی مطلع شده بودند .از اینرو مشرکان همه
تالش خود را برای استمرار رویاروئی با دعوت پیامبر (ص ّلی ّ
الل علیه) به کار میبردند.
در واکاوی سبکشناسانه سوره مورد نظر ،عناصر سبکساز متن ،در چهار سطح فکری،
زبانی ،نحوی و ادبی واکاوی میشــوند و محتوای آیات ،توجــه به واژگانی که در جهت
رعایت فاصلهها گزینش و به کاربســته شدهاند و مواردی مانند توازن نحوی ،بسامد پدیده
تکرار و آرایههایی از قبیل «تناسب»« ،تشبیه»« ،کنایه» و «استعاره» بررسی و تحلیل میشوند.
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 .4مشخصات سبکی سوره قلم

ســوره قلم از جمله ســورههای مکی اســت .مفاهیم آیات ،تنوع واژگانی ،ویژگیهای
ســاختاری و برجستگیهای سبکی این سوره را میتوان در سه محور فکری ،زبانی و ادبی
مورد بررسی قرار داد.
 .1 .4سطح فکری
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در واکاوی ســطح فکری ،پژوهشــگر به محتوای اثر توجه دارد .ژیمونسکی در تعریف
ســبک ،وحدت میان شــکل و محتوا را در نظر میگیرد و میگوید« :سبک نویسنده همان
جهانبینی وی اســت که در قالب تصویر و به وســیله زبان بیان میشود؛ از این رو مطالعه
سبک نویسنده و هدفهایی که از آن دارد ،جدا از محتوا و عقیده و تصویروارهای که در پس
آن اســت ،کاری ناممکن است» (خرایچنکو )97 :1364 ،در بررسی سطح فکری ،شناسایی
دیدگاه صاحب متن دنبال میشــود (شمیســا )222 :1393 ،بر این مبنا ،در شناسایی سطح
فکری سوره قلم ،مواردی مانند نقد الگوهای جامعه جاهلی و سوق دادن مخاطبان به انتخاب
الگویی بهتر ،بیان ناکامی تهمت زنندگان به پیامبر و نوید پیروزی نهایی حق بر باطل نشان
داده میشود .نشانههایی که این مفاهیم را میرسانند به قرار زیر است:
1ـ آیات آغازین سوره قلم؛
2ـ آیات پایانی سوره قلم؛

نت بِنِ ْع َم ِة َرب ِّ َ
ك ب ِ َم ْجنُ ٍ
ون﴾
﴿ما أَ َ
3ـ داستان سوره قلم (خامهگر )4 :1382 ،آیه دوم این سوره َ
که از نظر نحوی جواب سوگند آیه قبل است ،در پاسخ مشرکانی است که به پیامبر اکرم (صلی
ون
﴿وی ُقول ُ َ
اهلل علیه و آله) تهمت جنون زدهاند( .طبرسی )84 ،10 :1415 ،تهمتی که در گزاره َ
ون﴾ (قلم )51/بدان اشــاره شده است .سیاق سخن نشان میدهد که منظور از نعمت
إِن َّ ُه ل َ َم ْجنُ ٌ
﴿وإِن َ
َّك ل َ َعلى
مطرحشــده در این آیه ،نعمت نبوت است (طباطبائی )368 ،19 :1974 ،در آیه َ
یم﴾ (قلم )4/به تمجید اخالق نیکوی پیامبر پرداخته است .بیتردید ،شخص متخلق به
ُخلُقٍ َع ِظ ٍ
خلق برتر و کردارهای نیکو نمیتواند مجنون باشد (رازی )71 ،30 :1990 ،آیات بعدی یعنی ﴿
ند َربِّه ِْم َجنَّ ِ
ین﴾ (قلم34/و )35یادآور سرانجام
ین ِع َ
ین َكال ْ ُم ْج ِر ِم َ
ات النَّ ِعی ِم*أَفَنَ ْج َع ُل ال ْ ُم ْسلِ ِم َ
إ َِّن ل ِ ْل ُمتَّ ِق َ
کسانی است که حق را تکذیب میکنند و اینکه پاداش پرهیزگاران ،بهشت برین و برخورداری
از نعمت بهشت برین است و مجرمان سرنوشتی متفاوت خواهند داشت.
یم* ُعتُ ٍّل
اع ل ِّ ْل َخی ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
﴿و َل تُ ِط ْع ُك َّل َح َّل ٍف َّمهِینٍ * َه َّما ٍز َّم َّشــاء بِنَ ِم ٍ
*منَّ ٍ
همچنین آیات َ
یم َ
ب َ ْع َد َذل ِ َ
یم﴾ (قلم13/ـ )10که به برشمردن خصلتهای نابهنجار (بسیار سوگندخور در
ك َزن ِ ٍ
حق و باطل ،عیبجو ،سخنچین ،بازدارنده از کار خیر ،تجاوزگر و بسیار گناهکار و شرور)
مشــرکان میپردازد ،بیانگر دیدگاه خداوند متعال نسبت به معاندان پیامبر است و با تمثیلی
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بدینسان سطح فکری این سوره ،ناپایداری قدرت کاذب مشرکان را هم یادآور میشود.
از آنجا که همیشه بین محور داســتان و غرض سوره ،هماهنگی و همخوانی وجود دارد،
میتوان نتیجه گرفت که هدف اصلی این سوره «ترسیم ناکامی مشرکان»است( .شجاعپوریان،
ك ب ِ َأبْ َصا ِر ِه ْم ل َ َّما َس ِم ُعوا ِّ
﴿وإِن َ
یزل ِ ُقون َ َ
ون
ین َك َف ُروا ل َ ْ
الذ ْك َر َوی ُقول ُ َ
یكا ُد ال َّ ِذ َ
)113 :1392دو آیه پایانی َ
ین﴾ ( )52بازآفرینی محتوای ســوره و به نوعی یادآوری
إِن َّ ُه ل َ َم ْجنُ ٌ
ون *و َما ُه َو إ َِّل ِذ ْك ٌر ل ِّ ْل َعال َ ِم َ
ســتیز کافران با پیامبر اکرم است؛ به دیگر سخن ،در این آیات ،پس از آنکه سوره به دامنه
خود نزدیک میشود و اندک اندک فرود میآید ،به یکباره لحن کالم اوج میگیرد و دوباره
به قله سخن باز میگردد و در همان حال ،سوره به پایان میرسد.
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﴿سنَ ِس ُم ُه َع َلى ال ْ ُخ ْر ُطو ِم﴾ (قلم )16/سرانجام
از داســتان باغداران ثروتمند و با تعبیر کنایی َ
ذلتبار ستمگرانی را بیان میکند که سرمست از باده قدرت ،به تحقیر دیگران میپردازند.

بدین ترتیب ،فرجام ســوره مبارک قلم ،همچون آغاز آن مشــتمل بر آیاتی است که اوج
درماندگی و واماندگی مشــرکان را ترسیم میکند و اعالم میدارد :کافران هنگامی که از تو
آهنگ تالوت قرآن را میشنوند ،با درونی انباشته از کینه و عداوت نگاهت میکنند ،گویی
میخواهند با نگاهشان تو را بکشند و چون از مقابله با تو احساس درماندگی میکنند ،به تو
تهمت جنون میزنند.
 .2 .4سطح زبانی

پس از گذر از الیه فکری این سوره ،به سطح باالیی متن میرسیم که همان سطح زبانی
اســت .در این سطح که خود به سه سطح آوایی ،لغوی و نحوی تقسیم میشود ،به بررسی
موســیقی درونی و بیرونی اثر ادبی پرداخته میشود .در سطح لغوی نحوه گزینش واژگان،
ساده یا مرکب بودن الفاظ،محور همنشینی جملهها ،کوتاهی ،بلندی و اسمیه و فعلیه بودن
آنها بررســی میشــود .زمان افعال و ضمایر از جمله مشخصههای سبکساز در این سطح
است( .نجفی ایوکی و دیگران)17 :1392 ،
 .3 .4سطح آوایی

آواها امواج قابل حسی هستند که در فضا حرکت میکنند و بعد از اندکی از بین میروند و
قسمتی از آنها بسته به شدت نوسان ،در گوش باقی میمانند و داللتهایی از جمله شادی،
اندوه ،نهی ،امر و  ...را به همراه دارند( .الصغیر)14 :2000 ،

آواها با موســیقی و آهنگ خاصی که به واژگان میدهند ،در انتقال پیام نقشی بس مهم بر
عهده دارند .این قبیل داللتها ریشه در موسیقی بیرونی و درونی متنها دارد .در خلق موسیقی
بیرونی ،آهنگ حروف یا صامتها ،موسیقی صائتها (حرکات کلمه مانند فتحه ،ضمه ،کسره)
واژههای همقافیه و قطعاتی که در وزن و بحر یکسان هستند ،نقش دارند و موسیقی درونی از
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عناصری مانند :سجع ،جناس ،آهنگ الفاظ ،انواع تکرارها ،موسیقی مص ّوتها و درآمیختگی آن
با صامتها (شمیسا )153 :1374 ،تضاد و مراعات نظیر پدید میآید .مسلم ًا همین آوامعنایی که
از طریق حروف صامت و مصوتها شکل گرفته ،یکی از ابزارهای اصلی انتقال معنا در قرآن
کریم است( .قهرمانی)154 :1395 ،در سوره قلم دو پدیده سجع و تکرار ،موسیقی درونی را در
پیکره این سوره به وجود میآورد .آهنگی که مایه جذب و تامل مخاطب میشود.
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 .1. 3 .4سجع

کلمات پایانی نثر را فاصله مینامند .اگر فواصل در حرف آخرشان با یکدیگر مشترک باشند،
به این پدیده سجع گفته میشود( .الجارم )272 :1386 ،بر این اساس فواصل آیات سوره قلم
بستر سجع این سوره است .تمامی فواصل سوره قلم ،به جز آیات  20 ،16و  34با حرف نون به
پایان میرسد .حرف نون که در آغاز این سوره آمده است ،پس از حروف مد ،بیشترین تکرار را
در فواصل قرآن دارد( .خاقانی )44 :1391 ،حرف نون دارای وضوح است و از حروف مجهور
به شمار میرود و معنای ثبوت و استمرار را در خود دارد( .خاقانی)45 :1391 ،

در این میان" ،عالیلی و آرســوزی" کاربرد این حرف را برای بیان عمق معنا و صمیمیت
ذکــر کردهاند و بر این باورند که بیان اعماق درد و اندوه از آوای برآمده از حرف "ن" قابل
دریافت اســت( .عباس )108 :1988 ،در  52آیه این ســوره  42عدد از فاصلهها به حرف
نون ختمشــده اســت .با این فراوانی حرف نون ،اوج درد و اندوه پیامبر به مخاطب القاء
میشــود؛ چرا که ایشان از سوی کافران مورد اتهام قرار گرفته بود و خداوند در آیه  48او
َاصبِ ْر ل ِ ُح ْك ِم َرب ِّ َ
ك َو َل
را به صبر دعوت میکند و او را از پیامدهای بیصبری آگاه میکند﴿ :ف ْ
تَ ُكن َك َص ِ
اح ِب ال ْ ُح ِ
﴿و َل تُ ِط ْع
ــو َم ْك ُظ ٌ
وم﴾ (قلم )48/عالوه بر اینها در آیات َ
وت إِ ْذ نَا َدى َو ُه َ
ان ذَا َم ٍ
یم* ُعتُ ٍّل ب َ ْع َد َذل ِ َ
ال
ك َزن ِ ٍ
اع ل ِّ ْل َخی ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
ُك َّل َح َّل ٍف َّمهِینٍ * َه َّما ٍز َّم َّشاء بِنَ ِم ٍ
*منَّ ٍ
یم*أَن َك َ
یم َ
ین﴾ (قلم10/ـ )14که از خصلتهای ناهنجار معاندان پیامبر سخن میگوید ،ختم کلمات
َوبَنِ َ
«ح َّل ٍ
فَّ ،مهِینٍ َ ،ه َّمازٍَّ ،م َّش��اءِ ،ن َ ِمی ٍمَ ،منَّا ٍعُ ،م ْعتَ ٍد ،أَثِی ٍمُ ،عتُ ٍّل ،زَنِی ٍمَ ،ما ٍل» با آوای حرف نون و
َ
تنوین ،مایه نکره گشــتن و تفخیم کلمات است و سایه معنای تکرار این تنوینها از شدت
خشم خداوند نسبت به کفار حکایت میکند.
موســیقی و هارمونی کالم با معنا و ســیاق سخن پیوندی تام دارد و برحسب آن ،گـــاه
شدید و کوبنده است و گاهی آرام و دمی تند و زمانی ُکند .بدین سـبب آوای درونی کالم
و عالئم صـــوتی نشـانۀ احساسـات و انفعـاالت درونـی سـخنور اسـت و مخاطب را در
فهم متن یاری میرساند( .حسنعلیان )61 :1395 ،در سوره قلم فراز و فرود آواهای برآمده
از فاصلههــای مختوم به حرف نون و یا مختوم به تنوینهای متفاوت جری و رفعی و گرد
آوردن واژههای متوازن به ایجاد یک توالی موســیقایی انجامیده و مایه جلب نظر و درنگ
مخاطب و یاریگر وی در درک و فهم پیام است.
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تکرار که از آن در فرهنگنامههای عربی با واژگان «التکریر ،التّردید ،التّرداد» تعبیر شــده
است( ،العبد )231 :2005 ،در آفرینش یک اثر هنری و اشاعه جنبه زیباشناسانه و هنری آن و
نیز در برجستهسازی اندیشهها در جلوه ویژه بخشیدن به آن و بیان داشتن دغدغههای ذهنی
متکلم تاثیر بسزایی دارد .تکرار که بیانگر وقوع مجدد کالم میباشد ،در طرح دعوا و اثبات
آن از سوی متکلم در فرآیند گفتمان از بارزترین کاربستهای اقناع زبانی به حساب میآید.
این تکنیک از کارکردهای مختلف زبانی ،بالغی و موســیقایی همچون توضیح و تفســیر
معنــای کالم ،ایجاد خالقیت و باروری معنا ،برجستهســازی مضمون ،تأکید کالم و اثبات
آن در روند گفتمان برخوردار اســت( .العبد )231 :2005 ،بعضی از صاحبنظران همچون
ابوهالل عســکری تکرار را به عنوان کاربستی ارتباطی اقناعی میدانند که به تأکید کالم در
ذهن مخاطب میانجامد( .العسکری156 :1952 ،ـ157؛ اقبالی و امیری )148 :2018 ،افزون
بر اینها ،پدیده تکرار از اساسیترینمؤلفهها در شکلگیری فن موسیقی است و در آفرینش
دو نوع موســیقی درونی و بیرونی سهم بســزایی دارد( .غالمحسینزاده )89 :1389 ،پدیده
تکرار به گونه تکرار آوایی و تکرار واژگانی نمایان میشود.
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 .2 . 3 .4تکرار

تکرار حرف به تکــرار معنا و تصویر حاصل از آن و نیز به تقویت و مبالغه مفهوم مورد
نظر منجر میشود .به نوعی ،افزون شدن یک یا چند صوت در یک آیه ،به بار معنای اصلی
میافزایــد؛ زیرا پیوند صوتی حروف و مخارج آنها داللــت بر معنایی خاص دارد که هر
صوت موجود در یک لفظ ،گویای قسمتی از آن معنایی است که الفاظ آیه همگی در تعبیر
از آن میکوشند( .سیدی)44 :1392 ،در سوره قلم در میان صامتها ،نسبت به سایر حروف،
حرف نون با  133بار تکرار بیشترین بسامد تکرار را دارد .پس از آن حرف میم  97بار تکرار
شده است .این حروف به دلیل اینکه از حروف غنه هستند ،حکایتگر رنج شدید میباشند.
در زمره مصوتها نیز واو مدی بیشترین فراوانی را دارد .واو مدی با کششی که در خود
دارد ،موسیقی خاصی را به این سوره بخشیده است .بدین ترتیب تکرار آوایی موجب پدید
آمدن نوعی موســیقی نامرئی در بطن ســوره قلم شده است؛ زیرا موسیقی نامرئی پدیدهای
است که در آن مجموعهای از صامتها و مصوتهایی که در دو یا چند کلمه اشتراک دارند،
تکرار میشوند بیآنکه عین آن کلمه تکرار شده باشد( .سیدی)43 :1392 ،

بدین ترتیب ،موسیقی پنهان به عنوان یکی از جنبههای اعجازی سوره قلم در تکرار آواها
تجلی یافته و موجب میشــود که شــنونده آیات این سوره ـ حتی اگر در زبان عربی تبحر
نداشــته باشد ـ به محتوای سوره توجه کند و در پی کشف سایهمعنای (مفاهیم نهفته) این
آواها برآید.سطح بعدی تکرار ،سطح واژگانی است .مقصود از سطح واژگانی مجموعهای از
اشارهها و عالمتهای زبانی است که ساختار هر متنی را به صورتی متمایز از متنهای دیگر
تشکیل میدهد و چارچوب معینی از مجموعه واژگانی است که از لحاظ داللت با یکدیگر
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ارتباط دارند و میتوانیم آنها را در یک دسته قرار دهیم که این مجموعه ساختار کوچکی از
چارچوب اصلی متن است( .نجفی ایوکی و دیگران )179 :1392 ،مهم ترین پدیده واژگانی
در سوره قلم ،تکرار است که در سطوح و گونههای مختلف قابل مشاهده است:
تکرار حرف ،تکرار واژگان ،تکرار عبارات و تکرار کامل یک بند( .خلیل)321 :2011 ،
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تکرار حرف ،بیشتر در بخش آوایی سوره اثرگذار بوده است که به برخی مواردش اشاره
شــد ،ولی تکرار واژگان متن ،یکی از عوامل برجستهســازی این سوره است .برای نمونه
نت بِنِ ْع َم ِة َرب ِّ َ
ك ب ِ َم ْجنُ ٍ
ون﴾ (قلم )2/و در
﴿ما أَ َ
تکرار واژه «مجنون» در ابتدای ســوره ،در آیه َ
ون﴾ (قلم )51/مایه پیوندی عمیق میان آغاز و پایان این
ون إِن َّ ُه ل َ َم ْجنُ ٌ
پایان آن ،در آیه ﴿...ی ُقول ُ َ
سوره شده است .به دیگر سخن ،تکرار واژه مجنون در این آیات به نوعی ،یکی از ابزارهای
انسجام این سوره است.
﴿و َل تُ ِط ْع ُك َّل َح َّل ٍف
از دیگــر نمونههای تکرار ،تکرار وزنهای ف ّعال و فعیل در آیــات َ
اع ل ِّ ْل َخی ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِیم﴾ (قلم11/ـ )13است .تشدید وزن «ف ّعال» در
َّمهِینٍ * َه َّما ٍز َّم َّشاء بِنَ ِم ٍ
*منَّ ٍ
یم َ
کنار تکرار فعل «ال تطع» موجب میشــود وجه ه ســختگیرانهتر و تأکیدی به امر خداوند
بخشیده شود.
نوع دیگر از تکرار واژگان در ســوره قلم ،تکرار جانبی اســت؛ یعنی دو واژه به صورت
ت است .برای مثال در آیه
مکرر در کنار یکدیگر آورده میشود ،اما مدلول آن دو با هم متفاو 
﴿فستبصر و یبصرون﴾ (قلم )5/خداوند به نوعی دو پیام و هشدار متضاد بشارت و تهدید را
در قالب تکرار واژهای یکسان میآورد؛ بشارت برای پیامبر با لفظ «فستبصر» که این بصیرت
با حرف «فاء» و «ســین» آیندهای نزدیک را میرســاند و تهدید برای برای مشرکان با واژه
«یبصرون» که خالی از ســین است .پرواضح است که کاربست فعل مضارع بر تداوم سنت
الهی و ناگریزی مشرکان از دیدن فرجام رفتار خویش داللت دارد.
ون*أَ ْم
یر َ
اب فِی ِه تَ ْد ُر ُس َ
بارزترین نمونه تکرار عبارت ،آیات ﴿أَ ْم ل َ ُك ْم ِكتَ ٌ
ون*إِ َّن ل َ ُك ْم فِی ِه ل َ َما تَ َخ ُ
َ
*س ْل ُهم أَی ُهم ب ِ َذل ِ َ
ك َز ِعیم﴾ (قلم37/ـ)40
یم ٌ
یام ِة إ َِّن ل َ ُك ْم ل َ َما تَ ْح ُك ُم َ
یو ِم ال ْ ِق َ
ل َ ُك ْم أ َ
ون َ
ان َع َلینَا بَال ِ َغ ٌة إِلَى ْ
است که تعبیر «أم ل َ ُکم» در آن تکرار شده و تأکید راالقا میکند .همچنین در آیات ﴿أَ ْم تَ ْس َأل ُ ُه ْم
یب فَ ُه ْم ْ
ون﴾ (قلم46/و )47تکرار خطاب برآمده از
ون*أَ ْم ِع َ
یكتُبُ َ
أَ ْجرا ً فَ ُهم ِّمن َّم ْغ َر ٍم ُّم ْث َق ُل َ
ند ُه ُم ال ْ َغ ُ
حرف خطاب «کم» بر تأکید و عبارت «تسألهم »....بر هشدار به مخاطبان داللت دارد.

 .5سطح نحوی
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جمالت که واحدهای واقعی زبان به شــمار میروند ،با اســتفاده از قواعد نحوی ساخته
و پرداخته میشــوند .کیفیت چیدمان کلمهها در جمله ،طول جملهها ،کیفیت وجه و زمان،
همگی بیانکننده نوعاندیشه است .بنابراین حاالت روحی و ذهنیات پنهان گوینده در عناصر
نحوی بیشــتر خودنمایی میکند( .محمدی افشــار :1396 ،به نقل از فتوحی )267 ،بر این
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اساس میتوان گفت :خالقیت جمله ،وظیف ه نحو است که با فرا گرفتن این مجموع ه ّ
منظم،
ذهن انسان میتواند تمامی عواطف ،احساسات و ادراکات خود را در قالبهای زبانی ریخته
و بیان کند( .باقری )158 :1378 ،در این راستا ساختار نحوی سوره قلم همانند بسیاری دیگر
از سورههای مکی دارای جمالت کوتاه است؛ زیرا رویکرد سوره گزارههای قطعی است که
استدالل و گسترش عبارت را نیاز ندارد .از نظر نوع جمالت ،متناسب و همگون با محتوای
سوره که رویکرد هشدار در آن برحسته است ،سبک نحویمتن ،شیوهای محکم و راسخ را
میطلبد .از این رو در این موارد،جملههای اسمیه که بر ثبوت و دوام و جمله فعلیه که بر
نوبهنو شدن و حادث شدن داللت دارند( ،الهاشمی85 :1388 ،ـ )86به کار گرفته شده است.

در این ســوره ،جملههای فعلیه که در تفهیم مطالــب و تأثیرگذاری بر مخاطب قابلیت
بیشتری دارد ،حضوری پررنگ دارد .برای مثال آنگاه که خداوند متعال میخواهد پیامبر را
از پیــروی از بدکاران نهی کند ،صریح ًا از جمالت فعلیه بهره میبرد و میفرماید﴿ :ف ََل تُ ِط ِع
*و َل تُ ِط ْع ُك َّل َح َّل ٍف َّمهِینٍ ﴾ (قلم8/ـ )10همچنین آیات ،19
*و ُّدوا ل َ ْو تُ ْد ِه ُن ف ْ
َید ِهنُ َ
ال ْ ُم َك ِّذب ِ َ
ون َ
ین َ
 25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20و آیــات  50 ،49 ،48و  51کــه در صدد بیان رفتار معاندان پیامبر
أنت
است ،نمونههایی از جمالت فعلیه این سوره است .در ساختار اسمی ،آیاتی مانند ﴿ما َ
*وإ َِّن ل َ َ َ َ
عم ِة َرب ِّ َ
َیر َم ْمنُ ٍ
ک ب ِ َمجنُ ٍ
ون﴾ (قلم2/ـ )3که در مقام بیان پدیده پایدار
ون َ
بِنِ َ
ك ل ْجــرا ً غ َ
تداوم نعمت و اجر خداوند نســبت به پیامبر اکرم اســت و آیه ﴿وإن َ
ظیم﴾
َّک ل َ َع َلی ُخلُقٍ َع ٍ
ند َربِّه ِْم َجنَّ ِ
ات النَّ ِعی ِم﴾
ین ِع َ
(قلم )4/که اخالق نیکوی پیامبر را مطرح میکند و آیه ﴿إ َِّن ل ِ ْل ُمتَّ ِق َ
(قلم )34/که پاداش بهشت را برای پرهیزگاران نوید میدهد و از پدیدههای پایدار گزارش
میدهد،در خور توجه است .همچنین در آیه ﴿إ ِ َّن َربَّ َ
ك ُه َو أَ ْع َل ُم ب ِ َمن ضَ َّل َعن َسبِیل ِ ِه َو ُه َو
ین﴾ (قلم )7/که خداوند در صدد بیان صفت علم خویش است ،ساختار نحوی
أَ ْع َل ُم بِال ْ ُم ْهتَ ِد َ
عبارت ،جمله اسمیه موکده است.

 .6سطح لغوی

در این ســطح ،سبکشناسی واژگان به کاررفته در متن و اقسام آنها و بسامد هر یک از
این اقسام یعنی حرف ،اسم و فعل بررسی میشود .کاربست واو قسم در اولین آیه و حرف
تأکیدی «إنّ » در آغاز برخی از آیات و افزودن الم تاکید در آیه ﴿إنّک لعلی خلق عظیم﴾ بر
قطعیت گزارهها و تأکید بر توجه و شــگردی در اقناع مخاطب است .سبک لغوی برخی از
اسمها ،رسانای معنایی شگرف است؛ برای مثال از آنجا که معموالً افزایش ساختار کلمه به
اع
﴿و َل تُ ِط ْع ُك َّل َح َّل ٍف َّمهِینٍ * َه َّما ٍز َّم َّشــاء بِنَ ِم ٍ
*منَّ ٍ
تغییر و فزونی معنا میانجامد ،در آیات َ
یم َ
ك َزنِیم﴾ (قلم10/ـ )13واژگان «ح ّ
یم* ُعتُ ٍّل ب َ ْع َد َذل ِ َ
الف ،ه ّمازّ ،
مشــاء ،منّاع» که
ل ِّ ْل َخی ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
به صورت صیغههای مبالغه آورده شــدهاند ،شــدت ناهنجاریهای اخالقی سوگند دروغ،
عیبجویی ،سخنچینی و بازدازنده کار نیک را میرساند.
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در ســوره قلم  52فعل به کار رفته است که از این تعداد  15فعل ماضی 22 ،فعل مضارع
و  6فعل امر است که  5فعل آن بر آینده داللت دارند.
ــتَ ،تَنَا َدواَ ،
انط َل ُقوا و غ ََد ْوا» که بر
با کاربســت فعل های ماضی «ب َ َل ْونَا ،ب َ َل ْونَاَ َ،ط َ
اف ،أَ ْصبَ َح ْ
قطعیت وقوع حادثه داللت دارد ،سرگذشــت قومی از یمــن (طباطبائی)373 ،19 :1374 ،
را یادآور میشــود و به مشــرکان و معاندان پیامبر هشدار میدهد که از سرگذشت آنان که
نمونهای از سنت الهی است ،عبرت بگیرند.
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همانطور که نمودار باال نشــان میدهد ،فعل مضارع بیشترین بسامد را در این سوره دارد.
ون» که در بیان سرگذشــت آن قوم به کار رفته ،بیانگر
ون و یتَ َل َو ُم َ
فعلهای مضارع «یتَ َخافَتُ َ
آن اســت که گرفتاری آنان حادثهای زودگذر نبود ،بلکه به دنبال آن به ســرزنش یکدیگر
ون،
پرداختهاند .هنرورزی قرآن در التفات از کاربست فعلهای ماضی به افعال مضارع «تَ ْح ُك ُم َ
ون» که در خطاب به معاندان پیامبر اعظم آمده است ،از همانندی
ون و تَ ْح ُك ُم َ
یر َ
تَ ْد ُر ُسون ،تَ َخ ُ
رفتار معاندان پیامبر با قوم مورد اشاره در آیات  17به بعد و استمرار عداوت آنان نسبت به
آن حضرت حکایت دارد .در ادامه آیات ،کاربست فعل مضارع «أُ ْملِی» از استمرار سنت الهی
خبر میدهد .سایهمعنای این سبک نحوی آن است که دشمنی با پیامبر ،پدیدهای نه صرف ًا در
یک زمان ،بلکه رفتاری مستمر و بر زمان است و همگان باید از سرگذشت یشینیان عبرت
بگیرند و بدانند که مهلت دادن خداوند به معنای نادیده گرفته شدن رفتار معاندان و کافران
نیست و کاربست فعل مضارع با حرف تسویف «س» در «سنسم» و «سنستدرج» یادآور این
هشدار است که کیفر الهی چندان دور نیست .همچنین فعل مضارع َ
«یك ِّذ ُب» و «ن َ ْستَ ْد ِر ُج»
نتیجه مستمر همه کسانی است که حتمیت قیامت را تکذیب میکنند.

 .7سطح ادبی

در تحلیل سطح ادبی یک متن یا اثر ،مسائلی از علم بیان همچون تشبیه ،استعاره و سمبل
و مســائل بدیعی مثل ایهام ،تناسب و مسائل علم معانی چون ایجاز ،اطناب ،قصر و حصر
مورد بحث قرار میگیرد( .شمیسا )158 :1372 ،سوره قلم ،با ویژگیهایی از قبیل «تناسب»،
«تشبیه»« ،کنایه» و «استعاره» آراسته است که در ادامه بررسی میشود.
 .1 .7تناسب

«تناسب» در علوم قرآنی به معنای همشکلی و همبستگی میان آیات و پیوند معنایی آیهای
حسی و خیالی یا نوعی
با آیه دیگر است که گاه به صورت عام و خاص ،گاه پیوند عقلیّ ،
از عالقه و تالزم ذهنی مثل سبب و مسبّب ،علت و معلول یا حتی دو مخالف و ضدی است
که پیوســتگی موضوعی را نشان میدهد( .قانعی ،122 :1386 ،به نقل از بدرالدین زرکشى،
البرهان فى علوم القرآن)131 ،1 ،در سوره قلم ،پیوند معنایی آیات که گاهی به صورت سبب
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و مسبب و گاهی به صورت علت و معلول رخ مینماید ،مایه تناسب و همبستگی آیات این
ون﴾ (قلم )1/بین «قلم» و «یسطرون»
یس ُط ُر َ
ســوره شده است؛ برای مثال در آیه َ
﴿وال ْ َق َل ِم َو َما ْ
یم﴾ (قلم )12/بین تعبیرات «منّاع للخیر» و «معتد أثیم» و در
اع ل ِّ ْل َخیــ ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
﴿منَّ ٍ
و در آیــه َ
ین﴾ (قلم )31/بین واژگان «ویلنا» (ای وای برما) و «طاغین»
آیه ﴿قَالُوا یا َوی َلنَــا إِن َّا ُكنَّا َطا ِغ َ
اجتَبَاه َرب ُّ ُه» (خداوند
ین﴾ (قلم )/بین َ« ْ
اه َرب ُّ ُه ف ََج َع َل ُه ِم َن َّ
الصال ِ ِح َ
َاجتَبَ ُ
(طغیانگــران) و در آیه ﴿ف ْ
ین» (وی را از نیکوکاران قرار داد) ،پیوند معنایی از نوع
«ج َع َل ُه م ِ َن َّ
الصال ِ ِح َ
وی را برگزید) و َ
سبب و مسبب برقرار است.
ال أَ َســا ِطیر ْ َ
از نظر تناسـ�ب بین آیات ،برای مثال بین آیه ﴿إِذَا تُ ْت َلى َع َلی ِه آیاتُنَا قَ َ
ین﴾
ال َّول ِ َ
ُ
(قلم( )15/وقتی نشــانههای ما بر آنها خوانده میشود ،آنها را افسانههای پیشین میدانند)
﴿سنَ ِس ُم ُه َع َلى ال ْ ُخ ْر ُطو ِم﴾ (قلم( )16/بینی این متکبران را به خاک خواهیم
با آیه بعدی یعنی َ
ف ِّمن َّرب ِّ َ
ون﴾ (قلم )19/با آیات بعدی یعنی
مالیــد) و بین آیه ﴿ف ََط َ
اف َع َلی َها َطائ ِ ٌ
ك َو ُه ْم نَائ ِ ُم َ
ین﴾ (قلم20/ـ )21پیوند علت و معلولی برقرار است.
﴿ف ََأ ْصبَ َح ْت َك َّ
الصرِی ِم*فَتَنَا َدوا ُم ْصبِ ِح َ
 .2 .7استعاره در حرف

﴿وإِن َ
یم﴾ (قلم )٤/اســتعاره در حرف علی وجود دارد؛ چه «خلق
َّک ل َ َعلى ُخلُقٍ َع ِظ ٍ
در آیه َ
عظیم» را به مرکبی تشــبیه کرده است که پیامبر بر آن سوار است و مسیر رسالت و ابالغ را
﴿سنَ ِس ُم ُه َع َلى ال ْ ُخ ْر ُطو ِم﴾ (قلم )١٦/کنایه از ذلت و خواری است؛
در مینوردد .3 .7.کنایهآیه َ
زیرا واژه خرطوم تنها برای فیل و خوک اســتفاده میشــود و کاربرد این واژه درباره کیفر
مشرکان ،که در بردارنده تشبیه معاندان به فیل است ،کیفر همراه با تحقیر آنان را میرساند.
دلیل این تحقیر در زبان قرآن ،تشبیه انسان به فیل است .نمونه این تحقیر در ترکیب اضافی
﴿أصحاب الفیل﴾ (فیل )1/دیده میشود؛ زیرا آوردن کلمه أصحاب برای فیلسواران این پیام
را میرساند که این فیلسواران در ردیف فیلها (همچون چارپایان بیخرد) بودند( .رازی،
الصرِی ِم﴾ (قلم )٢٠/باغ را به زمین سوخته
 .4 .7)94 ،32 :1990تشــبیه در آیه ﴿ف ََأ ْصبَ َح ْت َک َّ
سیاه تشبیه کرده است .چنان حاصل دسترنج آنان نابود شد که گویا اص ً
ال کشت و زرعی
صورت نگرفته بود؛ یعنی هیچ بهره مفیدی از اعمال خود نبردند.
 .5 .7استعاره تمثیلیه

ون﴾ (قلم« )٤٢/کشف عن ساق»
﴿یَ ْو َم یُ ْک َش ُ
الس ُجو ِد فَال یَ ْستَ ِط ُیع َ
ــف َع ْن َساقٍ َویُ ْد َع ْو َن إِلَى ُّ
همانند تعبیر فارســی «دامن به کمر زدن» استعاره از آماده شدن برای کاری بزرگ و خطیر
است.
﴿خ ِ َ
ون﴾
 .6 .7مجاز عقلی َ
الس ُجو ِد َو ُه ْم َسال ِ ُم َ
ار ُه ْم تَ ْر َه ُق ُه ْم ِذل َّ ٌة َوقَ ْد َکانُوا یُ ْد َع ْو َن إِلَى ُّ
اش َع ًة أبْ َص ُ
(قلم )٤٣/مجاز عقلی در خشــوع چشــمان به کار رفته است؛ از آن روی که آنچه در قلب

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

33

است ،به وسیله چشم آشکار میشود.
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از دیگر نکات بالغی این سوره میتوان به کاربرد ادوات تأکیدی همچون سوگند ،حرف
ون﴾
﴿وال ْ َق َل ِم َو َما یَ ْس ُط ُر َ
إنّ  ،نفی و اســتثناء اشاره کرد .آغاز این سوره با واو سوگند اســت َ
(قلم )١/سپس در آیات بعد با تأکیدات پیدرپی ادامه مییابد .پایان سوره نیز با آیات  51و
ین﴾ (قلم )٥٢/شکل میگیرد.
﴿و َما ُه َو إِال ِذ ْک ٌر ل ِ ْل َعال َ ِم َ
 52در قالب نفی و استثناء َ
اب
*ما ل َ ُک ْم َک ْی َف تَ ْح ُک ُم َ
ون*أَ ْم ل َ ُک ْم ِکتَ ٌ
ین َکال ْ ُم ْج ِر ِم َ
همچنیــن در آیات ﴿أَفَنَ ْج َع ُل ال ْ ُم ْســلِ ِم َ
ین َ
ام ِة إِ َّن ل َ ُک ْم ل َ َما
ون*أَ ْم ل َ ُک ْم أَ ْی َم ٌ
ــون*إ َِّن ل َ ُک ْم فِی ِه ل َ َما تَ َخیَّ ُر َ
فِی ِه تَ ْد ُر ُس َ
ان َع َل ْینَا بَال ِ َغــ ٌة إِلَى یَ ْو ِم ال ْ ِقیَ َ
ْ
ــک َز ِع َ
*ســ ْل ُه ْم أَیُّ ُه ْم ب ِ َذل ِ َ
ین﴾
تَ ْح ُک ُم َ
ــر َکائِه ِْم إ ِْن َکانُوا َصا ِدقِ َ
ــر َک ُ
ون َ
ٌ
اء فَ ْلیَأتُوا ب ِ ُش َ
یم*أ ْم ل َ ُه ْم ُش َ
(قلم35/ـ )٤١شروع این پرسشها با همزه استفهام و تداوم آن با حرف عطف «أم» و با تأکید
﴿ســ ْل ُه ْم أَیُّ ُه ْم ب ِ َذل ِ َ
یم﴾ (قلم )٤٠/صورت
بر این پرســش که با صیغه امر «سل» در آیه َ
ک َز ِع ٌ
میگیرد ،مایه هشدار صریح و ابزار تنبه مخاطب است.

نتیجهگیری

سوره قلم آراسته به سبک زبانی در همه ابعاد آن است و سطح فکری ،زبانی و ادبی را در
بر میگیرد .در ســطح فکری نفی اتهام از پیامبر و بیان دیدگاه خداوند نسبت به اخالق آن
حضرت برجسته است.
از دیدگاه زبانی و جلوه آوایی ،این ســوره با داشتن سجعهای متوازن ،موسیقی نامرئی و
تکرار در خور توجه است .در این زمینه پدیده تکرار به مثابه ابزار تأکید ،در آیات سوره قلم
به صورت تکرار حرف ،تکرار ادوات و تکرار واژگان دیده میشود.

در ســطح نحوی ،جملههای اسمیه حکایتگر پدیدههای پایدار و نشاندهنده ثبات قدم
پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) اســت و در مواردی که سخن از استمرار پدیدهها و رفتارهایی
مانند ستیز با پیامبران در میان است ،از فعل مضارع بهره گرفته شده است و بسامد کاربست
فعل مضارع به مراتب بیشــتر از کاربرد فعل ماضی است.در سطح لغوی بیشترین فعلی که
در این سوره به کار رفته ،فعل مضارع است و به ستیز مستمر مشرکان با پیامبر اشاره دارد.

در ســطح ادبی یکی از زیباترین جنبههای ادبی سوره قلم ،اســتفاده از آرایههایی چون
تناسب تعابیر یک آیه و وابستگی سبب و مسببی یا علت و معلولی آیات ،استعاره ،تشبیه و
کنایه است.
در سوره قلم ،سوگند آغاز این سوره ،بسامد باالی ادوات تأکید إنّ و ترکیب نفی و استثناء
نشانههایی هســتند که اصرار صاحب ســخن (خداوند متعال) بر ایجاد یک باور در ذهن
مخاطبان و قطعیت تکرار سنت الهی نسبت به کیفر معاندان پیامبر و شکست آنان در ستیز
با آن حضرت را میرسانند.
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