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چکیده
تمامی متون چه شــعر باشــد و چه نثر قابلیت نقد و تحلیل را دارد، قرآن نیز به عنوان یک 
متن آسمانی و فاخر از جنبه های مختلف و به ویژه سبک شناسی قابل بررسی و تحلیل است. 
از اینرو در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی ســعی شــده است ساختار آوایی، واژگانی 
و نحوی ســوره بلد با مبنا قرار دادن اصول سبک شناسانه تحلیل گردد. این سوره در سطح 
آوایی از یک نوع هماهنگی و توازن موسیقایی برخودار است که کاماًل با معنا و مفهوم سوره 
مبارکه در تناســب است. این تناســب حتی در نوع گزینش واژگان و ساختار خاص آن ها و 
همچنین در اســتفاده از ساختارهای نحوی ویژه بیانگر یک جهان بینی خاص است که همه 
این ســطوح در فضای چند معنایی تجلی می یابد، به گونه ای که آغاز ســوره نیز بر این امر 
صحه می گذارد. ابهام موجود در واژگانی چون »والد، ولد و نجدین« ســبب بروز دیدگاهای 
متفاوتی در این ســوره گشــته که در پیوند با ساختار کلی ســوره تا حدودی قابل تحلیل و 
تأویل هستند. از سویی ســاختار واژگانی بر وزن »مفعلة« همسو با قطعیت معنا بر تأکید و 
مبالغه داللت می کنند. چنین گزینش هایی از همان ابتدا و با سبک ویژه، مخاطب را به تفکر 
و اندیشــه وا می دارد که در واقع ژرف ســاخت و سبک این سوره به صورت غیر مستقیم و 
پنهانی با کاربرد ساختار آغازین و متفاوت »ال أقسم« و ابهام واژگانی بر این امر تأکید وافر 

دارد و بیانگر اعجاز قرآن است.
واژگان کلیدی: سبک شناسی، سوره البلد، »ال أقسم«، نجدین.
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1. مقدمه
آیات الهی در کتاب های آسمانی مختلف به ویژه در قرآن کریم از همان ابتدای نزول توجه 
و تحلیل های بســیاری را به خود اختصاص داده است. این متون با هدف هدایت بشر فارغ 
از ابعاد زمانی و مکانی هستند. قرآن کریم به عنوان معجزه ای الهی و به دلیل برخورداری از 
زبان و ساختاری کاماًل متفاوت و همچنین به مثابه یک متن واال و فاخر دینی و ادبی همچون 
دریایی بیکران، محققان و اندیشمندان بسیاری را در خود غرق نموده و عظمت و گستردگی 
خود را در برابر آن ها متجلی کرده است. با تکیه بر این مقدمه تبیین گوشه ای از زوایای ادبی 
و هنری این متن آســمانی نیازمند پژوهش و تحقیق است. از آنجا که معجزه این متن الهی 
در زبان و ســاختارهای بالغی و نحوی و آوایی آن رخ نموده است، واکاوی ابعاد زبانی آن 
با روش سبک شناســی می تواند اندکی از زیبایی ها و اسرار آیات الهی را برای عالقمندان و 

قرآن پژوهان روشن سازد. 
با سبک شناســی هر متنی می توان ویژگی های زبانی و پیوند آن را با محتوای متن آشکار 
کرد. نکته بســیار مهم در سبک شناســی تحلیل بافتار زبانی است؛ تا خوانشی نو و متفاوت 
در پیونــد بــا معنای متن ارائه داد. هــر چند این معجزه الهی چارچوبی فرا ســبکی و فرا 
بشــری دارد، لکن با کاربست ابزارهایی )زبانی- ادبی( امکان برجسته نمایی جلوه های نو و 
منظره هایی مغفول مانده را همراه با خوانشی جدید برای مخاطب می توان فراهم کرد. دانش 
سبک شناسی با پیوند میان زبان شناسی و نقد ادبی توانسته است در این حوزه نقشی اساسی 
و البتــه علمی ایفا کند و گامی در جهت بارز نمودن ابعاد زیبایی شناســیک متون ادبی و به 

ویژه کالم الهی بردارد.
لذا در این نوشــتار تالش شــده اســت تا با روش توصیفی- تحلیلی و با به کارگیری 
مؤلفه های سبک شناســی، سوره مبارکه بلد در سه ســطح آوایی، واژگانی و نحوی بررسی 
گشته، ژرف ساخت محتوایی آن با توجه به این سطوح سبکی تبیین گردد تا از این رهگذر 
گوشــه هایی از اعجازات زبانی و ادبی قرآن با خوانشی متفاوت در نظر آید. این تحقیق در 

پی پاسخ گویی به سواالت زیر است: 
1- مهمترین مؤلفه های سبکی سوره مبارکه بلد چیست؟

2- سطوح ســه گانه )آوایی، واژگانی و نحوی( چگونه در پیوند با یگدیگر در برجسته 
نمودن ابعاد سبکی سوره نقش دارند؟

هرچند که در خصوص قرآن و سبک شناسی سوره های آن پژوهش ها بسیارند، اما هر یک 
از این پژوهش ها تنها ذره ای از اقیانوس بیکران کالم الهی را به تصویر کشیده است. به عنوان 
مثال کتاب »سبک شناسی قرآن کریم« اثر عبدالرئوف حسین با نگاهی گذرا به سبک شناسی 
برخی آیات پرداخته اســت. همچنین کتاب »اعجاز القرآن و البالغة النبویة« اثر رافعی و نیز 
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حی »التصویر الفنی في القرآن« اثر مشهور سید قطب. در این میان رساله های دانشگاهی و مقاالتی 
نیز به رشــته تحریر درآمده است که با روشی مستقل برخی از سور قرآنی را سبک شناسی 
نموده اند و ذکر تمامی آن ها در این مجال نمی گنجد. مانند »بررســی سبک شناســی سوره 
توبه« )دانشگاه تربیت مدرس، فرشته بهرامیان، ارشد، 1392( و یا »سبک شناسی سوره انعام« 
)دانشگاه اراک، مجید ویسمه، ارشد، 1393( و همچنین مقاالتی با عنوان »سبک شناسی سوره 
واقعه بر اســاس تحلیل زبانی«، »سبک شناسی سوره حجرات«، »سبک شناسی سوره مریم«، 

»سبک شناسی سوره نازعات« و...... 
درباره سوره بلد می توان به مقاله »لمسات بیانیة في سورة البلد من خالل تفسیر ابن عاشور« 
از طکبان عبداهلل محمد اشاره کرد که در المجله العلوم االسالمیة العدد 11، 1433هـ به چاپ 
رســیده اســت. در این مقاله نویسنده با توجه به تفسیر ابن عاشــور به بررسی داللت های 
واژگانی این ســوره با نگاهی بالغی و معناشناسانه پرداخته است. یا مقاله دیگری با عنوان 
»قراءة في تفسیر سورة البلد« از سعاد شاکر شناوه، مجله الفنون و االدب و علوم االنسانیات 
و االجتماع شماره 57 سنة2020م. در این مقاله نیز ابعاد تفسیری این سوره با بررسی واژگان 
آن صورت پذیرفته و نویســنده اقوال متعددی را در تفسیر این سوره بیان کرده است. مقاله 
دیگری با عنوان »معنای نجد و نجدین و مراد آیه »و هدیناه النجدین« نوشته عباس اسماعیلی 
زاده که در مجله آموزه های قرآنی دانشــگاه علوم اســالمی رضوی، شماره 19، سال 1393 
چاپ شده است. نویسنده در این مقاله به بررسی اقوال و تفسیرهای موجود درباره این آیه 
پرداخته و با تحلیل و استنباط یک رأی را بر دیگر آراء مقدم دانسته است. همچنین مقاله ای 
با عنوان »زیادة الالم وأصالتها في سورة البلد )دراسة تفسیریة(« از محمد بن مرضي بن عبداهلل 
الشراری منتشر شــده در المجلد الخامس من العدد 31 لحولیة کلیة الدراسات االسالمیة و 
العربیة للبنات باإلسکندریة. همانگونه که مالحظه می شود در این پژوهشها گرچه به برخی از 
نکات واژگانی و تفسیری این سوره پرداخته شده، ولی از نظر سبک شناسی تحقیق مستقلی 

در این رابطه صورت نگرفته است.

2. چارچوب نظری

2. 1. مفهوم سبک شناسی
بیشــتر نویســندگان بر این نظر هستند که اصطالح ســبک علیرغم کاربرد فراوان آن، 
تعریفی ســهل و ممتنع دارد. شاید بتوان گفت سبک شناســی به دلیل در برگرفتن تمام 
جوانب یک متن از زوایای مختلفی مورد توجه ادیبان و ناقدان بوده اســت، ولی بسنده 
کردن به یک تعریف خاص به معنای غفلت از جنبه های دیگر این دانش قلمداد می گردد. 
این دانش به دلیل ارتباط و خویشــاوندی با زبانشناسی و نقد ادبی، رویکردهای بسیاری 
دارد و همین مطلب ســبب تعریف های متعدد و چندجانبه از سبک و سبک شناسی شده 
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اســت. بســیاری از پژوهشگران بر این باورند که »شــارل بالی )1865-1947( با کتاب 
معروف خود »پژوهشی در سبک شناســی فرانسوی« بنیانگذار علم سبک شناسی است.« 
)الســمری، 2011: 254( نگاهی که شــارل بالی به ســبک دارد در حقیقت بر »تحلیل 
ویژگی های سبکی در دسترس زبان تأکید دارد.« )جیمرو، 1384: 114( شارل بالی معتقد 
است »سبک شناسی تنها به مطالعه بخشی از زبان نمی پردازد؛ بلکه از زوایای خاصی تمام 
ســاختار زبان را تحلیل می کند.« )السّد، 1997: 62( سبک شناسی بالی کوچکترین واحد 
زبانــی یعنی آوا تا بزرگترین واحد زبانی یعنی جمــالت، بند و گروه را در بر می گیرد. 
ایــن نگاه به طور کلی در غالب تحلیل های سبک شناســی به دلیــل ارتباط این دانش با 
زبانشناسی است که توجه جدی به بعد زبان ادبی دارد؛ به گونه ای که برخی این دانش را 
زیر مجموعه دانش زبان شناســی قرار می دهند. از سویی ویژگی های سبکی، ویژگی های 
زبانی را نیز شامل می شود در حقیقت سبک، نمودی است که در صورتهای زبانی متبلور 
می شــود. گاهی این اختالط و در هم تنیدگی قلمرویی سبب پدید آمدن تعاریفی سنگین 

و پیچیده می شود. 
برخی معتقدند که بوفن نخســتین شخصی است که تعریفی رایج و فراگیر از سبک ارائه 
داد یعنی »ســبک خود شخص است«؛ زیرا نمی شود آن را دزدید یا انتقال و یا تغییر داد. به 
عبارت دیگر »سبک« در وجود نویســنده جاودانه است و باارزش )ساندیرس، 2003: 29؛ 
عیاشی، 2015: 30( و »جیرو« در تقسیم بندی سبک شناسی معاصر دو رویکرد را نام می برد. 
وی »سبک شناسی بالی را سنتی و ســاختارگرایی یاکبسون را سبک شناسی جدید می نامد. 
بر خالف او »دوهرتی« سبک شناســی را برآمده از دو مکتب می داند: مکتب سبک شناســی 
فرانســوی با نوشته های بالی و مکتب سبک شناســی آلمانی که متاثر از کارل فوسلر و لئو 

اسپیتزر است.« )أحمد سلیمان، 2004: 40(
بر خالف بالی که دیدگاهش تنها در حوزه زبان محدود ماند، اســپیتزر توانســت میان 
زبان و ادبیات پلی ایجاد کند و تحول اساسی و جوهری در بررسی های سبکی ایجاد کند. 
)ربابعة، 2003: 11( بالی از شاگردان دوسوسور بود فلذا پایه آرای وی فقط در بعد زبانی 
به جایگاهی باال رسید؛ ولی اسپیتزر برخالف بالی به دلیل آشنایی و تأثیرپذیری از فروید 
و کروچه از چارچوب زبانی سبک شناســی خارج شده، بافت و عوامل بیرونی متن را نیز 
در یافتن سبک و روحیات مؤلف به کار بست. هر چند تالش های اسپیتزر به تدوین دالیل 
علمی و مســتند از متن نینجامید، ولی بستری برای رشد و ارتقای تحلیل های روانشناسی 

و نقد تکوینی شد. 
واژه سبک شناســی در زبان عربی معادل کلمه »أسلوبیه« و به گفته المسدی از دو بخش 
تشکیل شده است: »ریشه و اصل کلمه یعنی »اسلوب« )style( و پسوند »ـیة« )ique(. بنابراین 
واژه سبک )االسلوب( دارای مدلولی انسانی شخصی و نسبی است و پسوند »ـیه« )شناسی( 
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حی به بعد علمی و عقلی اختصاص دارد. از این روی سبک شناسی در جستجوی پایه های علمی 
برای تحکیم دانش سبک است.« )بیتا: 34( بنابر این دیدگاه، این دانش با رویکردی واقع بینانه 
و عینی ویژگی های زبانی و ادبی متون مورد مطالعه را در ساختاری مشخص و علمی مورد 
بررســی و تحلیل قرار می دهد. به همین دلیل یاکبسون می گوید: »سبک شناسی شاخه ای از 
شاخه های درخت زبان شناسی است« و از دیدگاه ریفای سبک شناسی توصیفی از متن ادبی 

بر اساس روشهای برگرفته از زبان شناسی است.« )همان، 47(
در این تعاریف مسئله مهمی که باید مد نظر قرار گیرد و دستورالعملی در برابر پژوهشگر 
باشــد، گزینش و انتخاب است. در حقیقت باید سبک را از جنبه هایی در گزینش معنا کرد؛ 
زیرا »نگاه به اسلوب به عنوان انتخاب، به طور کامل با آنچه در زبان شناسی معاصر مبنی بر 
اختالف بین زبان و ســخن وجود دارد، مطابق است؛ زیرا اسلوب مظهری از مظاهر سخن 
است بدون اینکه ارتباط آن با زبانی که از امکانات آن بهره برده، قطع شود.« )محمد ویس، 
1394: 59( بنابراین اصطالح سبک شناســی محدودهای بســیار گسترده دارد که برای بیان 
ادبیت یک متن و نمودهای تشخص آن ناچار از بررسی فرم و محتوای اثر است که در پرتو 
نحوه گزینش صاحب آن معنا پیدا می کند. سبک شناسی این گستردگی را به دلیل ارتباط با 
دانش زبان شناســی و نقد ادبی فراهم نموده است. به عبارت دیگر، این دانش را باید علمی 
میان رشــته ای تلقی کرد که در یک ســوی آن زبان شناســی و در دیگر سوی آن نقد ادبی 

بیشترین تأثیر را در شکل گیری پایه های این دانش بر عهده دارند. 

2. 2. معرفی اجمالی سوره بلد  
سوره بلد بیست آیه دارد. این سوره در صحیح بخاری با نام سوره » ال أقسم« )البخاری، 
2002: 1258( و در مصحف ها و کتب تفســیری با عنوان »البلد« ذکر شده و در قرآن بعد 
از ســوره فجر آمده است. ولی درباره ترتیب نزول این سوره اختالفاتی است. مثال برخی 
آن را ســوره 36 و بعد از نزول سوره »ق« می دانند. )السیوطی، 2008: 35/1( برخی آن را 
مکی می دانند و برخی مدنی. اما »قول جمهور بر مکی بودن آن اســت.« )الثعالبی، 1997: 
590/5( این سوره در عین کوتاهی مفاهیمی بسیار دارد که نمی توان تنها به معنای ظاهری 
آن اکتفــا کرد. به طور خالصه می توان موضوعات این ســوره را اینگونه بیان کرد: توجه 
به مقام مکه و پیامبر، غرور انســان به قدرتش، علل تحمل ناپذیری سختی ها در راه خدا، 
انفاق و تأثیر آن در ســعادت بشــری، بندگی خدای متعال، نکوهش اهل شرک و نفاق، 
وعده عذاب کافران و رســتگاری مؤمنان. با تحلیل الگوهای ســه گانه سبکی و زبانی. در 
این مقاله عالوه بر این مضامین و مفاهیم سوره مذکور، الیه های پنهانی معنایی این سوره 
نیز تبیین خواهد شد و ارتباط بافت بیرونی و درونی در کشف ظرافت های معنایی و ادبی 

آن روشن خواهد گشت.
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3. ویژگی های سبکی سوره البلد

3. 1. سطح آوایی
در بررسی سبکی اثر، موسیقی از جمله اساسی ترین عناصری است که باید مورد پژوهش قرار 
گیرد. جایگاه الیه آوایی در بررســی های سبکی به اندازه ای است که برخی آن را »مایه رستاخیز 
کلمات در زبان و نظام واژه ها قلمداد کرده اند که سبب تشخص کلمات در زبان می شود.« )شفیعی 
کدکنی، 1388: 7( این مسئله در رابطه با قرآن و زمان نزول آن اندکی متفاوت است. قرآن زمانی 
نازل شــد که در میان اعراب گفتار و کالم چه به صورت منظوم و چه به صورت منثور جایگاه 
خاصی داشــت و افتخار عرب به سخنوری بود و همین امر به شاعران و خطیبان جایگاهی واال 
بخشیده بود. ریتم و آوای قرآن یکی از عواملی بود که در آن برهه زمان بر معجره بودنش صحه 
می گذاشت؛ زیرا معجزات خداوندی در هر دوره مطابق با شرایط و احوالت آن دیار و مردم آن 
سرزمین رخ نموده است. تأثیر آوایی قرآن به عنوان بخشی از اعجاز قرآن به حدی بود که روح 
و جان عرب بدوی را مسحور خود می ساخت و اساساً آوردن کالمی آهنگین در سطح آهنگ و 
 ُ َواِعِق َحَذَر الَْمْوِت َواللَّ ریتم قرآن جزو تحدیات قرآن بود. آیه ﴿ْجَعُلوَن أََصابَِعُهْم فِي آَذانِِهْم ِمَن الصَّ
ُمِحيٌط بِالَْكافِِريَن﴾ )بقره/19( به خوبی بیانگر این مطلب است که آهنگ موجود در این کالم توأم 
با معانی و مفاهیم انســانی و چالش برانگیز چه اندازه بر مخاطب نخستین خود تأثیرگذار بوده 
است. در این سطح به تکرار حروف و نقش آن ها در تولید معنا و همچنین سجع توجه می شود. 

3. 1. 1. تکرار حروف
در سوره »البلد« فاصله )فواصل اآلیات یا رووس اآلی که از باب عدم تشبیه قرآن به کالم 
بشر و سجع این اصطالح وضع شده است( هفت آیه نخست کامال هماهنگ با عنوان سوره 

ریتم خاصی را تولید کرده است:
﴿َل أُْقِسُم بَِهَذا الْبََلِد/ َوأَنَْت ِحلٌّ بَِهَذا الْبََلِد/ َوَوالٍِد َوَما َولََد/ لََقْد َخَلْقنَا اْلِنَْساَن فِي َكبٍَد/ أَيَْحَسُب 

أَْن لَْن يَْقِدَر َعَلْيِه أََحٌد / يَُقوُل أَْهَلْكُت َماًل لُبًَدا/ أَيَْحَسُب أَْن لَْم يََرُه أََحٌد﴾ )بلد/7-1(

 

بلد

بلد

ولد

احدلبد

کبد
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حی در وهله اول ضرباهنگ موسیقایی پایان هر آیه مانند قافیه شعری سبب التذاذ هنری شده 
و نیز کوتاهی هر آیه هم به آن ســاختاری شعری بخشیده است. تکیه اصلی موسیقایی این 
بخش بر عهده حرف »دال« به مثابه حرف َروی در شعر و وزن »َف َع ْل« )با تکیه بر وقف( 
قرار گرفته اســت. چنین ضرباهنگی در ارتباط منســجمی با ساختار آغازین سوره صورت 
پذیرفته است. ابهام موجود در آغاز سوره که در ساختار »ل أُْقِسُم« مشاهده می شود هماهنگ 
و متناســب با ویژگی های آوایی و بافت ســوره برای تشویق و توجه مخاطب شکل گرفته 
و مانند زنگ هشــدار عمل نموده است. این ویژگی در ساختمان واژه ها نیز مشهود است و 
حروف »ل-ب-د-ک« نیز که از حروف مجهوره اند داللت بر این معنا دارند. چنین هماهنگی 
از نظر معنایی بســیار مهم اســت و داللت بر این امر می کند که خداوند مســئله مهمی را 
می خواهد برای بشر عیان سازد. خداوند در آغاز قسم می خورد و آن را نیز با حروف مجهور 
شدت می بخشد تا این انسان خفته بیدار شده و به تفکر نشیند. از سویی تکرار واژه »بلد« از 
دو امر ناشــی شده است: همسانسازی موسیقایی و ارزش و جایگاه این واژه که از قداست 
خاصی نزد خداوند برخوردار است و تکرار آن تأکیدی است بر آن. این ریتم موسیقایی در 

سه آیه بعدی با حرف نون و با احساسی عاطفی در می آمیزد: 
﴿أَلَْم نَْجَعْل لَُه َعْينَْيِن/ َولَِسانًا َوَشَفتَْيِن/ َوَهَديْنَاُه النَّْجَديْن﴾ )بلد/10-8(

اگرچه حرف نون از حروف »جهری« اســت ولی با توجه به بافت کالم معنایی دوگانه را 
بروز می دهد. بعد »جهری« آن بیانگر شدت و هشدار به آدمی است و بعد »غنه ای« آن، باری 
از عواطف و نعمت های خداوند را در وجود آدمی یادآوری می کند که انسان ها غافل از آنند؛ 
زیرا این »حرف انفی« است و »معموالً هنگام صحبت از سفر و دور شدن، در صوت گرفتگی 
و خفگی ایجاد می شــود و بجای خارج شدن از دهان از بینی خارج می گردد.« )نجار، 2017: 
1586؛ عباس، 1998: 120( ای انسان آیا ما برایت چشم و زبان و لب ها را قرار ندادیم و تو را 

هدایت نکردیم؟ ما تو را هدایت کردیم ولی تو خود نخواستی و بیراهه برگزیدی.
در ادامه سوره و در قسمت پایانی آیات، ساختمان وزنی، هماهنگ با ساختار فواصل هفت 
آیه نخســتین ادامه می یابد. این هماهنگی در ساختمان آوایی که مانند قافیه عمل می کند از 
نظر آوایی و معنایی سبب یکپارچگی و انسجام میان آیات می شود که تصویری از مشقت و 
رنج آدمی و از سویی عذاب مشرکین را بیان می دارد. میزان شدت و جهری بودن صوت در 
این فواصل نیز در حروف »ب-ق-غ-ر-م« کامال مشــهود است در ساختمان کلماتی مانند: 

»الَْعَقبََة، َرقَبَة، َمْسَغبٍَة، َمْقَربٍَة، َمْتَربٍَة، َمْرَحَمِة، َمْيَمنَِة، َمْشَأَمة، مُّْؤَصَدٌة«
حرف قاف »از حروف شــدید و انفجاری است و آواشناســان و عالمان تجوید این حرف را 
مجهور می دانند با اینکه در عصر حاضر به صورت مهموس تلفظ می شود.« )السعران، بی تا:160( 
بنابراین تکرار حروف مجهور در ســاختمان وزنی، واحد بخش موسیقایی این سوره را به خود 
اختصاص داده است که هماهنگ با مضمون سوره به عنوان شاخصه سبکی آن می توان قلمداد کرد.
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3. 1. 2. سجع )فاصله/ رووس اآلی(
»ســجع در متون نثری مانند قافیه در شعر عمل می کند.« )ابن وهب الکاتب، 1967: 208-
209( و به عبارت دیگر بدیلی اســت برای قافیه در متون نثری و ادبی هر چند که به خالف 
قافیه از ملزومات به شمار نمی آید. »مکث و ریتمی که سجع ایجاد می کنند به زیبا ساختن کالم 

می افزاید.« )زرکشی، 1410: 54/1( و این زیبایی در آهنگین شدن متن تأثیری بسیار دارد.
در این سوره فاصله ها در سه قسمت بار اصلی موسیقایی را بر عهده دارند. این میزان از 
هماهنگی و کوتاهی آیات نظم ویژه ای را به آن بخشــیده و تا حدودی آن را به قلمرو شعر 

نزدیک ساخته است. کلمات مسجع در قالب یک نمودار ارائه می شود:

 
 

مرصع

بلد

ولد

احدلبد

کبد
مرصع

رقبة

عقبه

ةمقربمتربة

ةمسغب

مطرف

نشفتی

نجدینعینین

در ســجع مطرف تنها وزن کلمه »شــفتین« با دو واژه همجوار خود یکسان نیست، ولی 
حرف روی یکســان از این تفاوت می کاهد. از ســویی نقش حرف »باء« در قسمت اول و 
سوم کامال هویداست. غالب این سجع ها از نوع مرصع اند و از نظر وزن و حرف آخر کلمه 
)حرف َروی( تناســب دارند. وزن مشترک کلمات »َمْرَحَمة، َمْيَمنَِة، َْمْشَأَمة، مُّْؤَصَدٌة« حتی با 
حرف َروی متفاوت ســبب خلق آهنگی گوش نواز گشته است. ساختمان وزنی یکسان در 
بخش سوم )10 آیه پایانی( چنین اختالفی را کمرنگ می کند. همچنین حرف روی )م و ن( 
هر چند با هم تفاوت ظاهری دارند، ولی دارای ویژگی یکسانی هستند و آن غنه ای بودن این 
دو حرف است؛ این خاصیت »سبب کلفت و ضخیم شدن صدا می شود.« )أنیس، بی تا: 20(
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حی بررسی این سوره در سطح آوایی، سجع و آهنگ موجود در آیات و تکرار حروف متنهی 
به ســکون از نظر آوایی نشان دهنده این است که این سوره به منظور تأثیرگذاری بر روی 
مخاطب، به سبک خطابی نزدیک اســت و خطابه در مقایسه با سایر انواع ادبی مانند شعر 
با هدف اقناع مخاطب ایجاد می شود؛ مشخصه بارز خطبه ها چه قبل از اسالم و چه بعد از 
ظهور اسالم، آهنگین بودن کلمات و جمالت است و نمونه این نوع ریتم و آهنگ در گفتار 
خطابی کاهنان دیده می شــود؛ با این حال این بدین معنا نیست که این سوره صرفا تقلیدی 
از این گونه گفتارهاست، بلکه این آهنگ و موسیقی درونی کالم در خدمت رساندن معنا و 

مفهوم مورد نظر  و اقناع مخاطب است که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهد شد.

3. 2. سطح واژگانی
واژگان یک متن با هماهنگی و تناسب با هم سبب به وجود آمدن اثری می شوند که این 
هماهنگی و تنیدگی از نظر عبدالقاهر جرجانی همان نظم کالم است. نظم کالم سبب ایجاد 
بهترین ارتباط نحوی در بین کلماتی می شــود که برای ادای مقصود یا معنی، به کار گرفته 
می شود. )جرجانی، 1370: 418( از نگاه سبک شناسی بررسی این الیه هرگز به معنای تحلیلی 
خشــک و جامد از واژه نیست؛ بلکه کلمه در این الیه مانند ماده خام مد نظر نمی باشد و با 
توجه به بافت کالم به آن پرداخته می شود. نوع گزینش واژه و داللت های ثانویه و ساختمان 
آن در متن قرآن بســیار حائز اهمیت است. ساختار متفاوتی که در استفاده از واژگان و بار 
معنایی آن ها در قرآن کریم به کار رفته است از پیوند عمیقی میان لفظ و معنا حکایت دارد 
به نحوی که ارتباط میان فرم و محتوای آن را به مثابه یک کل کالن و منسجم تبیین می کند. 
نام این ســوره که برخی از مفسران در تسمیه آن اختالف دارند از یک سو و از دیگر سو، آغاز 
سوره که با ابهام و تأکید همراه است سبب گشته واژگان و داللت های آن ها نیز متناسب با این فضای 
ابهام آلود همراه باشد. این مطلب هرگز به این معنا نیست که مقصود از ابهام گنگی کالم باشد، زیرا 
این مسئله به هیچ عنوان در ساختار قرآن کریم مطرح نیست؛ بلکه منظور معانی ضمنی و گستردگی 

معنایی است. از سویی در کتب تفسیری از وجوه متعدد معانی از لفظ ابهام استفاده شده است.

3. 2. 1. واژه بلد
بنا به قول ثعالبی در بین مفسران، اجماع بر مکی بودن این سوره است و منظور از واژه بلد، 
شهر مکه مکرمه است. لکن برخی از منابع با تأکید بر مدنی بودن این سوره باعث اختالف در 
تفسیر و مصداق این واژه شده اند. صاحب روح المعانی به جز 4 آیه اول، این سوره را مدنی 
می نامد. )آلوســی، 1415: 349/15( اقوال مفســران در واژه بلد نیز سبب بروز برداشت هایی 
متفاوت از این واژه گشته، از نگاه مفسرانی که عقیده به مکی بودن این سوره دارند کامال روشن 
اســت، ولی با مدنی دانستن این ســوره این واژه نیازمند تحلیل و استدالل است. »از ابو بزرة 
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األســلمی روایت است که 2 آیه نخست سوره در فتح مکه بر پیامبر نازل گشت.« )السیوطی، 
1404: 352/6( روایــت مذکور این قول را تقویت می کند که حتی ســوره هایی را که بعد از 
هجرت در مکه هم نازل شده اند، با توجه به محل نزول آن مکی بدانند. مفسران در خصوص 
تسمیه سور قرآنی چنین می گویند: »آیاتی که پیش از هجرت نازل شده مکی هستند و آیاتی 
که بعد از هجرت نازل شده مدنی چه در شهر مکه بوده باشد و چه در مدینه. )عام الفتح یا در 
حجة الوداع یا در خالل سفرهای پیامبر( )السیوطی، 2008: 11/1( فارغ از این مطالب باید گفت 
آنچه در توضیح و تفسیر واژه بلد می تواند رفع ابهام کند این است که این سوره در مکه نازل 
شده است و سیاق و ویژگی های آیات مانند کوتاه و خطابی بودن آیات، وجود عبارت ال أقسم 
و همچنین خطاب کلی در آیات که متوجه نوع بشر است و نه انسان خاصی، این نظر را تأیید 
می کند که سوره در مکه آن هم زمانی که پیامبر با یاران اندک خود در این شهر در محاصره و 

در اقلیت بودند نازل گشته است. )سید قطب، 1425: 3912/6(

3. 2. 2. واژه ِحّل
مفسران در تحلیل این واژه غالباً با تکیه بر مکی بودن این سوره به آن پرداخته اند و معانی 
مختلفی را برای آن ذکر کرده اند. با توجه به حوادثی که در فتح مکه رخ داد، برخی قائل به 
این هســتند: تنها روزی که پیامبر در آن مشرکان را کشت و قتل مشرکان حالل شد با تکیه 
به این آیه و واژه بوده اســت و پس از آن روز مکه به حرمت خود مثل ســابق باقی ماند و 
برخی نیز قسم خداوند به این شهر را بنا بر این گفته عرب ها »شرف المکان بالمکین«، حاکی 
از مقام و مرتبت واالی پیامبر می دانند که در آنجا حضور داشــت و به معنای مقیم و ساکن 
آن را تفســیر نموده اند. این تفسیر سبب می شود عالوه بر قداست مکه با ساکن شدن پیامبر 
و تکرار واژه بلد این قداست چندین برابر شود. قسم به مکه خود نشان از اهمیت آن دارد 
از سویی حضور پیامبر در مکه نیز بر اهمیت آن می افزاید و عالوه بر این تکرار بر تأکید و 
تثبیت آن در ذهن یاری می رســاند و نباید صرف حضور پیامبر را دلیل بر مقدس بودن این 
شــهر دانست؛ زیرا این شهر حتی قبل از ورود پیامبر قداست داشت و خداوند هم قبال در 
سوره »تین« به این شهر امین قسم خورده بود. اگر چه این نظر قول برخی از مفسران را در 
این که مکه قداست خود را از وجود پیامبر بر گرفته است را نفی می کند، ولی نمی توان منکر 

این شد که حضور ایشان در مکه بر منزلت و مرتبت این شهر افزوده باشد. 
این کلمه به همین صورت چهار بار در قرآن استفاده شده است و دیگر مشتقات آن بیش 
از 30 بــار از قبیل »أحل/ حالل/ یحل/ تحل/ یحلل« که از این مقدار، تنها شــش مورد به 
معنای اقامت یا نازل شــدن بوده و همین مسئله، یعنی کاربرد پر بسامد آن در معنای حالل 
مفســران را بر آن داشــته تا از آن به معنای حالل تعبیر کنند و اظهاراتی در این باره به زبان 
آورده و مواردی را به پیامبر )ص( از قبیل کشتار و مباح شدن خون و مال مشرکان در روز 



سال سّوم
شمارة دوم

پیاپی: 6
بهار و تابستان 

1399

131

���
بس

 ک
سا�ش

س ش
هرو

سا�
هرب

س� 
حط

و� 
ییا

و�ر
کا

�ح
حس

ن  
و�

حی فتح الفتوح نسبت دهند که در خوش بینانه ترین حالت وهن و اهانت به ساحت ایشان است.

3. 2. 3. واژه والد و ولد
نکره بودن این دو واژه بر ابهام آن ها افزوده است. برخی تنکیر این واژگان را مفید تعظیم 
و منظــور از آن را آدم یا ابراهیم )ع( می داننــد )البیضاوی، بی تا: 492/5( و برخی عالوه بر 
نسبت دادن آن بر ذریه ابراهیم، نکره بودن را مفید عمومیت ذکر می کنند. )االیجی الشیرازی، 
2004: 491/4( با توجه به معطوف واقع شدن این کلمه به مقسم به قبلی و با توجه به منزلت 
و ارزش آن به نظر می رســد منظور از این دو کلمه نمی تواند مفید عمومیت باشد. در قسم 
ارزش و اعتبار مقســم به بسیار مهم است و نمی توان به چیز نامشخص و کلی قسم خورد 
و شکل تنکیری این واژه با توجه به معطوف علیه آن تا حدودی قابل تحلیل است. اگرچه 
خداوند در قسم اولی با ضمیر اشاره و ال موجود )هذا البلد( بر معرفه بودن آن تأکید داشته، 
تغییر ســیاق و عدول از معرفه مفید فایده ای اســت و شاید منظور از آن دعوت به تفکر و 
اندیشه در ساختار سوره و از سویی ایجاد ریتم و موسیقایی آن بوده باشد. ولی از نظر معنایی 
نکره بودن این بخش با توجه به قسم و علمیت موجود در آیات پیشین، بر تعظیم و تفخیم  
والد داللت دارد و استفاده از موصول غیر عاقل بجای عاقل نیز در همین راستا بوده و بیانگر 

ُ أَْعَلُم بِما َوَضَعْت﴾. )طباطبایی، 1390: 290/20( مدح است مانند آیه 36 آل عمران: ﴿َو اللَّ

3. 2. 4. کبد
اگر آیه چهارم سوره بلد را آیه اصلی سوره بلد بدانیم که آیات قبل و بعد از خود را تحت 
الشعاع قرار داده و معنای مرکزی سوره بر محور همین آیه بوده، بی شک این کلمه مهمترین 
واژه ســوره بلد است. لذا باید در مرکز توجه باشــد. آیات اول تا سوم در قالب قسم و به 
عنوان مقدمه تأکید بر این گزاره است که انسان همواره در سختی بوده و جالب اینکه »کبد« 
تنها یک بار در قرآن به کار رفته اســت. کاربرد این واژه می تواند تا حدودی در تحلیل واژه 
»نجدین« کارآمد باشد که در ادامه خواهد آمد. در حقیقت خداوند با ذکر چندین قسم این 
مســئله را برای مخاطب بیان می کند که آدمی در سختی و مشقت خلق شده است. به قول 
یکی از مفســران »انسان از زمان انعقاد نطفه تا زمان مرگ در هر عمل و مرحله ای از حیات 
خود با رنج و ســختی روبه رو اســت از سختی عادت به محیط تا تعلم، تفکر، جاه و مقام، 

شهوت و عقیده و ...«. )قطب، 1425: 6/ 3912(
 کلمات به  کار رفته در آیات این ســوره، حتــی از نظر معنایی بر محور معنای واژه »کبد« 
می چرخــد: کلمات »اهلکت« )وجود تکلف در فعل(، »لبــد« )زیاد(، »نجدین« )منطقه ای که 
برخالف ســهل، مرتفع است(، »اقتحم« )ورود سخت و با  زور به جای تنگ(، »عقبه« )گردنه 
کوهستانی ناهموار(، »رقبه« )به عنوان بخشی از بدن که عضو مهمی را حمل می کند و بار زیادی 
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را متحمل می شود(، »مسغبة« )گرسنگی شدید که همان قحطی است(، »مقربة« )قرابت خیلی 
نزدیک(، »متربة« )شدیداً خاک آلود که کنایه از فقر شدید است(، »مرحمة«، »میمنة« و »مشأمة« 

که هر دو، اسم مکان دال بر تکثیر دارد مانند »مأسدة« و »مأذبة«. )سیبویه، 1988: 94/4(

 

دکب

أهلکتُ 
لبد

النجدين

اقتحم

العقبة

رقبة

مسغبة
مقربة

مقربة

متربة

مرحمة

الميمة

المشأمة

مؤصدة

وزن مفعلة در کلمات »مســغبه، متربه، مقربه و مرحمة« مصدر میمی هستند. هدف از به 
کارگیری این وزن، عالوه بر تناســب موسیقایی و آهنگین، داللت بر کثرت و مبالغه است؛ 
زیرا مصدر میمی به دلیل وجود »تاء« مبالغه و حرف »میم« برکثرت و شدت معنا داللت دارد.
اشاره شــد که آیه چهارم سوره بلد معنای مرکزی را تشکیل می دهد. این معنایی است که 
ساختار بیانی و نحوی و ترکیب جمالت نیز در شکل گیری این معنا نقش ایفا می کند. آیات 
پیشین بخشی از ترکیب قسم بوده و آیات پسین نیز با هدف تقریر جمله قسم در نزد مخاطب 
آورده شده است. این جمله مقید به هیچ قیدی نیست و بر رنج و مشقت فطری که با خلقت 
او توأم اســت داللت دارد تا روزی که رخ در نقاب خواهد کشید. او در این مسیر، شکننده و 
آسیب پذیر و فراموشکار است؛ لذا آیات بعدی کوششی است برای یادآوری این معنا. آیات 
این سوره با نظم و ترکیب دوگانه سعادت و مشقت را ترسیم می کند که از نظر قرآن، دست 
یابی به سعادت، نه فردی - چه از نظر بعد تالش و کوشش و چه از نظر تحصیل نتایج آن - 
بلکه جمعی است. لذا بر عضو بینایی و بهرمنده بودن آن به عنوان قوی ترین ابزار کسب تجربه 
و معرفت تأکید می کند تا این مشقت دیده شود و با زبان و بیان، برای حرکت دسته جمعی به 
منظور کاستن آن در اجتماع انسانی حرکت شود. آیه هفتم تلنگری است بر اینکه فاعل خیرات 
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حی زیرنظر قرار دارد و نباید با منت و مبالغه، در این مسیر خلل ایجاد کند و اینکه مسیر پیش رو 
سخت و راه پر پیچ و خمی است که الزمه آن، تالش و کوشش روز افزون است.

3. 2. 5. واژه نجدین
این واژه توسط بسیاری از مفسرین به »راه خیر و شر« معنا شده است و هرکدام ادله خود 
را درباره آن بیان نموده اند و حتی مقاله ای با عنوان »مراد از نجد و نجدین« در این حوزه به 
نگارش درآمده است و نویسنده آن تمام اقوال موجود درباره این واژه را بیان و تحلیل نموده 
و قائل به این است که ادله روایی قائل راه خیر و شر، ضعف سند دارند و حمل آیه بر این 
معنا موجب تکلف است، فلذا دیدگاه )هدایت انسان به دو پستان مادر هنگام تولد( در تفسیر 
آیه بر دیگر اقوال برتری دارد. سبک خاص سوره سبب شده این واژه نیز مانند واژگان )بلد، 
ولد، والد( از گستردگی و پیچیدگی معنایی برخوردار باشد و مفسرین در تبیین و تفسیر آن 

متکی به ادله و شواهد روایی و قرآنی برآیند. 
پذیرفتن این دیدگاه )هدایت انســان به دو پستان مادر هنگام تولد( بدون توجه به سیاق 
کلی سوره تا حدودی شاید قابل قبول باشد؛ زیرا خداوند قبل از این واژه نعمتهای خود را 
برای بشــر ذکر می کند که به او چشــم و زبان و لب ها را بخشید و سپس او را به دنیا آورد 
)خلقی نیکو و کامل( و به ســوی پستان ها روان شد. این چنین تحلیلی متناسب با کلمات 
پیشین هماهنگ است و از طرفی بر نعمت و هدیه الهی نظر دارد ولی با توجه به بافت کلی 
سوره و همچنین ذکر واژه )کبد( و در ادامه تقسیم انسان به اصحاب میمنه و مشأمه معنای 
دیگری را بر این واژه وارد می کند که با طرح کلی ســوره هماهنگ است و آن سختی ها و 
رنج هایی اســت که انســان پیش رو دارد و او است که می تواند مسیر خود را انتخاب کند. 
عالمه طباطبایی از جمله مفسرینی است که حمل النجدین به معنای سینه مادر انسان را بعید 
و دور از ذهن می داند. )طباطبایی، 1390: 292/20( چنین نگرشــی در بطن خود نیز معنای 
دیگری را برای مخاطب روشن می سازد و آن اصل انتخاب و اختیار در انسان است. چنین 
معانی برداشت شده از این واژه سبب گستره معنایی آن شده است: اول با توجه به بافت کلی 

سوره و دیگر با توجه به نعمت و فضل خداوندی بر انسان.
عالوه بر این دیدگاه ها شاید بتوان گفت موسیقی و ریتم سبب گشته این واژه به صورت مثنی 
ظاهر شود و »ین« بر اساس تبعیت از واژگان قبلی بر این کلمه عارض شده باشد. در صورت 
پذیرفتن این قول شاید برخی از ابهامات موجود رفع گردد همچون مواردی که در قرآن کریم 

در حوزه خفض به جوار یا مسئله مجاورت برخی از نحویان و مفسرین اشاره می کنند.
بررسی آیات و کلمات بعدی و سیاق آن ها نشان می دهد که نجدین را باید دو مسیر و راه 
مرتفع گرفت. همانگونه که در آیات قبل اشاره شد که در این سوره دوگانه سعادت و شقاوت 
ترسیم شده است، در آیات بعدی این ترسیم و تعیین مرز بین آن ها نمایان تر می شود که عقبه 



سال سّوم
شمارة دوم
پیاپی: 6

بهار و تابستان 
1399

134

سخت ترین این مسیرها بوده است؛ چرا که آزاد کردن برده و اطعام در شرایط قحطی نظر به 
نظام اجتماعی غالب در اولویت و کمبود منابع مالی و نگرانی از هالک شدن، نیاز به همت و از 
خودگذشتگی باالیی دارد ولی نتیجه آن، مورد پسند و مقدمه عملی بری رسیدن به ایمان است.
 آنچه مسلم است اسلوب متفاوت این سوره از یک سو و گستره معنایی آن از سوی دیگر 
سبب گشته خداوند با چنین بافتی مخاطب را به تفکر و اندیشه وا دارد و کوتاهی آیات و 
ریتم روان آن سبب سرعت و شتاب خواننده نگردد؛ بلکه مخاطب را وادارد در کنار موسیقی 
و تناسب آوایی با تأمل و اندیشه در واژگان به انسجام کالم وحی و گستره معانی آن رهنمون 
شــود. همچنین استفاده از کلمات »عین، شفه، لسان« بیش از آنکه به معنای ظاهر آن توجه 
شود با مبنا قرار دادن بافت کلی سوره داللت بر اندیشه دارد. خداوند با ذکر این کلمات بشر 

را به تفکر فرا می خواند، زیرا الزمه تفکر زبان است.

3. 3. سطح نحوی
چگونگی ساختار جمله ها، زمان افعال، اسمیه و فعلیه بودن جمالت و دیگر موضوعات 
نحوی و دســتوری در این بخش از سبک شناسی مورد بررسی قرار می گیرد و یافتن پیوند 
میان ســاختارهای نحوی و معنای اثر از اهمیت باالیی برخوردار اســت. کشف این پیوند 
ارتباط میان سبک و اندیشه صاحب متن را به نمایش می گذارد. )شمیسا، 1373: 156-155( 
در سبک شناســی الیه ای »کثرت کاربرد ساخت های نحوی خاص، پیوند میان سبک و زبان 
را ایجاد می کند و نظام نحوی و دستوری مجزایی را شکل می دهد.« )فتوحی، 1391: 48( از 
جمله ســاختارهای نحوی خاص این سوره می توان به موارد زیر اشاره نمود که در راستای 

سبک آن تحلیل می شود.

3. 3. 1. ساختار آغازین سوره
یکی از اسلوب هایی که در قرآن مشاهده می شود ترکیب »ال« با فعل »أقسم« است. نحویان 
و مفسرین برای توجیه این نوع ترکیب، اقوال گوناگونی را بیان داشته اند که در کتب تفسیری 
وجود دارند. مسئله اصلی همین نظرات مختلف است که با سایر ساختارها هماهنگ ظاهر 
شــده است. ابهام و وجوه تفسیری متفاوت سبب شــده در دیگر سطوح نیز چنین سبکی 
مشهود باشد. این وجوه مختلف در واژه مقسم به »البلد« نیز مورد تبیین قرار گرفت و با ذکر 
»والد وما ولد« نیز بر این غموض افزوده شد. چنین پیوندی میان آیات نخستین، حاصل بافت 
کلی است که در چنین فضایی جایی گرفته و انسجام معنایی و بافتی را به همراه دارد. این 
چنین هماهنگی میان سه آیه اول همراه با تأکید لفظی و معنایی بیانگر آن است که خداوند 
متعال پیامی عظیم برای انسان دارد آن هم در آیه چهارم: »انسان در سختی و مشقت است.«
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حی 3. 3. 2. جمالت اسمیه و فعلیه
این ســوره با ادوات تأکید فراوانی که داللت بر ثبوت و قوت معنا دارد، همراه اســت که 
عبارتند از »ال- اقســم- تکرار- الم قسم- خلق )شکل ماضی فعل(« این میزان از تأکید در 
ساختار جمالت مبین اهمیت مضمون سوره است تا مخاطب با هوشیاری تمام به آن گوش 
فرا دهد؛ زیرا خداوند می خواهد او را از امر مهمی باخبر سازد و این همان اسلوبی است که 
قــرآن برای تأثیرگذاری حداکثری در مخاطب خود و اقناع و همراهی کردن او در پذیرش 
گذاره های موجود در آیات به کار گرفته است و ویژگی بارز سوره های مکی کثرت استفاده 
از جمالت تأکید کننده در عین کوتاهی اســت. قرآن در این ســبک به بیان و سبک خطابه 
نزدیک می شود؛ ولی با واداشتن مخاطب خود به اندیشه و همراهی او در سیر تحول فکری 

آن هم بر اساس خرد و منطق از این سبک بسیار فاصله می گیرد.

 

ادوات
تاکید

ال

اقسم

عطف
مقسبه

خلققد

قسملـ

تکرار

البلدهذا

در ادامــه وقتی مخاطب مورد خطاب واقع می شــود، فعل مضارع با توجه به بافت معنایی 
ظاهر می گردد. بررسی بسامد جمالت اسمیه و فعلیه نشان می دهد که تعداد این دو نوع فعل 
تا حدودی به صورت مســاوی استفاده شده است. یکی از ویژگی های فعل مضارع داللت بر 
استمرار و حدوث است خداوند در آیه 5، 6 و7 به بهترین شکل آن را بیان می دارد. ﴿أَيَْحَسُب 
َّْم يََرهُ أََحٌد﴾ چنین کاربردی کاماًل  ُّبًَدا/ أَيَْحَســبُ أَن ل َّن يَْقِدَر َعَلْيِه أََحٌد/ يَُقوُل أَْهَلْكُت َمال ل أَن ل
بیانگر خلقیات انســانی است که نفس اماره بر او دیکته می کند و همیشه این گمان را دارد 
که کسی او را نمی بیند و کسی هم نمی تواند بر او فائق آید و همیشه نیز چنین تصوراتی را 
در خیال خود دارد و در عین حال مدعی اســت که اموال زیادی را هزینه کرده و هدر داده 
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است. این ساختار یعنی مضارع آمدن فعل هماهنگ با ویژگی های فکری و درونی آدمی به 
خوبی اســتمرار و تکرار مداوم آن را از جانب آدمی به تصویر می کشد. چنین خصوصیتی 
ســبب می شود از انجام اعمال صالحه و خیر دوری گزیند که خداوند به آن ها با واژه عقبه 

اشاره می کند: 

 

ةرقبفک

اطعام

عقبه

ابن عاشور بر این نظر است که منظور از عقبه »فک رقبه و اطعام« است که به اعمال صالح 
و شاق داللت دارد و از باب تشبیه معقول به محسوس است.« )ابن عاشور، 1384: 357/30( 
و هر آنکه ایمان بیاورد و به این اعمال بپردازد حال او، شــامل پیام اثباتی خداوند ﴿أُْولَئَِك 
أَْصَحاُب الَْمْيَمنَِة﴾ خواهد شــد و هر آنکه نپذیرد و عصیان کند یقیناً از ﴿أَْصَحاُب الَْمْشَأَمِة﴾ 

به شمار خواهد رفت. 
آیات یازده به بعد این ســوره ترسیم مسیر برای بندگان اســت؛ بندگانی که در نقطه ای 
زندگی می کنند که در اقلیت هســتند. این آیات در کنار آیه چهارم و همچنین آیات بعدی 
معنای مرکزی متن را که همان تحمل مشــکالت و سختی جهت برون رفت از آن هاست، 
شکل می دهد. انسان در سختی آفریده شده است با این حال، او لوازم قدرت چه از نظری 
جسمانی و چه از نظر امکانات مالی را دارد از این جهت، او باید از این امکانات و لوازم در 
مسیر درست استفاده کند؛ این مسیر درست برای جامعه آن روز و حتی جوامع امروز ترسیم 
شده، یعنی همان آزاد کردن انسان ها و پایان دادن به برده داری و ایجاد جامعه آرمانی و اطعام 
افراد نیازمند مانند، یتیم و مسکین است. البته این موارد و یا به عبارت بهتر اولویت هایی که 
مورد تأکید قرار گرفته، متصف به صفات دیگری نیز هســتند. از جمله مؤمن بودن و اصل 
توصیــه متقابل به صبر و رحمت. با ایــن حال، با آمدن کلمه »ثم« که بر تأخیر داللت دارد، 
این شائبه یعنی نگاه گزینشی اسالم به بحث کمک به طبقه مستمند را رد می کند. از نظر این 
آیات، رهایی از »کبد« که ویژگی آفرینشــی انسان معرفی شده و باید از خودگذشتگی کرد 
و به تعبیر قرآن، از عقبه که گردنه کوهستانی صعب العبور است، عبور کرد. حرکت در این 
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حی مســیر یا خالف آن، منجر به دو گروه می شود که وجه تسمیه هر یک از آن ها بیانگر عمل 
آن هاست. 

 

املیمنةاصحاب

املشأمةاصحاب

3. 3. 3. استفهام
همانگونه که ذکر شــد اســلوب به  کار رفته از نظر موسیقایی چه در سطح واژگان و چه 
در ســطح آیات که کوتاه و ریتم دار هستند، به اسلوب خطابی شباهت دارد. در این اسلوب 
ابتدا گزاره های آیات تا آیه چهارم اخباری )چه فعلیه و چه اســمیه( است. همانند خطبه ها 
َّن يَْقِدَر َعَلْيِه أََحٌد/  و همین که به این آیه می رســد، استفهام  شروع می شود: ﴿أيَْحَســُب أَن ل
َُّه َعْينَْيِن/ َولَِسانًا َوَشَفتَْيِن/ َوَهَديْنَاُه  َّْم يََرُه أََحٌد/ أَلَْم نَْجَعل ل ُّبًَدا/ أَيَْحَســبُ أَن ل يَُقوُل أَْهَلْكُت َماًل ل
النَّْجَديِْن﴾ )بلد/5-10(  این استفهام ها از نوع تقریری بوده و خداوند با طرح این پرسش ها از 
انسان به عنوان مخاطب کالم خود اقرار می گیرد. مالزمت جمالت استفهامی در کنار اخباری 
از اســلوب خطابی است که بیشترین تأثیر را در مخاطب دارد و از آنجایی که پاسخ به این 
پرســش ها، از نوع اقراری است و انســان در مقابل چنین سؤاالت بدیهی چاره ای جز اقرار 

ندارد؛ لذا گزاره های بعدی را می پذیرد و با صاحب سخن همراهی می کند.

3. 3. 4. طول جمله ها
بررســی طول جمله های یک متن نیز بیانگر سبک و ویژگی های زبانی آن است. فتوحی 
بر این نظر است: »فراوانی جمله های کوتاه و منقطع در سخن، باعث شتاب سبک، سرعت 
اندیشه می شــود.« )1391: 275( مشخصه بارز این سوره کوتاهی آیاتش است، ولی حوزه 
معنایی گسترده و واژگان چند معنا از شتاب آن می کاهد. چنین ساختاری را با توجه به مکی 
بــودن آن می توان تحلیل نمود. از آنجایی که ســوره های مکی از کوتاهی آیات و جمالت 
برخوردارند شاید به این دلیل باشد که چنین سیاقی در آغاز نزول وحی هماهنگ با فرهنگ 
و ساختار ذهنی جامعه آن دوران بیان گشته تا عرب جاهلی به راحتی با آن انس گیرد و آن 
را به حافظه خود بسپارد؛ زیرا چنین اسلوبی یکی از ویژگیهای بارز خطبه های جاهلی است.
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طول جمالت

ُؤ ْ َعَلْيِهْم نَ  َصَدةم  ٌرم  ََ َم اْلَعقَ َفال اقْ َتحَ  ََب ْيِن النَّْجدَ وَهَديْ َناه   ََذا الَبلدال أ ْقِسم  بَِ 

نتیجه گیری
سوره بلد علیرغم اختالفات موجود در مکی و مدنی بودن آن به نظر می رسد با توجه به 
عبارات کوتاه، ریتم خاص، ساختار خطابی آن و همچنین ابعاد هدایتگری که غالباً در سور 
مکی حضور دارد، مدنی قلمداد کردن آن را منتفی سازد. در خصوص مؤلفه های سبکی این 
ســوره با نظر به صورت و معنا تناسب و هماهنگی خاصی وجود دارد که در سطوح مورد 
بررسی به دست آمد. مضمون سوره که تشویق و بیداری انسان را برعهده دارد به طور کامل 
با نوع موسیقایی آن که غالباً از حروف مجهور بهره گرفته در انسجامی محکم بیان گشته و 
تکیه آوایی ساختمان کلمات مسجع نیز بر پایه این حروف شکل گرفته است و حتی با تغییر 
عاطفه و احســاس ابعاد دوگانه ای در داللت های این حروف در قسمت سوم سوره ﴿أَلَْم 
نَْجَعْل لَُه َعْينَْيِن/ َولَِسانًا َوَشَفتَْيِن/ َوَهَديْنَاُه النَّْجَديِْن﴾ حرف روی متفاوت مشاهده می شود. این 
هماهنگی در ساختار و گزینش واژگان نیز کاماًل مشهود است و انتخاب واژگانی چون »والد، 
ولد، کبد، نجدین، عقبه« سبب شده ابهام و گستره معنایی خاصی داشته باشند و هماهنگ با 
آغاز سوره که خود نیز بر ابهام داللت دارد در یک سبک و ساختار روایت شوند. از سویی 
ظاهر آیات که به مشــقت های انسانی و غرور و خودپسندی او اشاره دارد، امر مهم دیگری 
را بیان می کند که در قســمت سوم آیه در واژگان »چشم و زبان و لبان« باید جستجو کرد. 
خداوند در واقع با اشاره به این واژگان به صورت ضمنی خواستار تفکر آدمی است که در 
آیات فراوانی از قرآن وجود دارد؛ ولی سیاق و سبک این سوره به گونه ای دیگر و غیرمستقیم 
بر این مسئله تأکید دارد و از سویی تلنگری است بر نعمت هایی که خداوند بر بشر بخشیده 
تا از موضع اســتعال و غرور خود دست کشد و شــکرانه نعمت او کند که نشانه تواضع و 
فروتنی در برابر خالقی اســت که به او وجود بخشیده و کرامت داده است. از سویی بافتار 
کلی متن با توجه به این واژگان اصل دیگری را مطرح می سازد و آن اصل اختیار است. چنین 
تناسبی میان فرم و محتوا سبب پیوند میان سطوح سبکی آن شده و کوتاهی جمالت در کنار 
گســتره معنایی الفاظ و وجود تعمیم که نکره و ابهام از نمودهای آن است، در تأثیرگذاری 

آیات در مخاطب نقش به  سزایی داشته است.
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