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تحليلسبكشنایسسورهنجم
(تاریخ دریافت 99/10/13 :تاریخ پذیرش)99/12/10 :

حسین مهتدی
2
زهرا رنجبر
1

چکیده
سبکشناســی علمی است که با بررسی توصیفها و تحلیلها به جنبههای ادبی موجود در
یک متن میرســد و معانی و مفاهیم یک متن ادبی را به طور واضح و روشــن به خواننده
انتقال میدهد .قرآن کریم ،که یک معجزه الهی است ،به عنوان یک متن ادبی به خصوص
در سالهای اخیر مورد توجه سبکشناسان قرار گرفتهاست .این مقاله به دنبال آن است که
با روش توصیفی -تحلیلی و با اســتفاده از دانش سبکشناسی ،سوره نجم را در سه سطح
آوایی و ترکیبی و بالغی مورد بررسی قرار دهد تا از این طریق به جنبههای ادبی و معنایی
سوره پی ببرد .در سوره نجم در سطح آوایی با به کارگیری سجع سبب آهنگین بودن سوره
و جذب مخاطب به این سوره میشود .در سطح ترکیبی با به کار بردن جمالتی مانند تقدیم
و تأخیرها خط بطالنی بر روی باورها و عقاید مشــرکان میکشــد .در سطح بالغی نیز با
به کارگیری اســلوب حصر مالکیت خداوند و اینکه همه چیز به اجازه خداوند اســت ،اشاره
میکند.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،سبکشناسی ،سطح آوایی ،سطح ترکیبی ،سطح بالغی.

 .1مقدمه

سبکشناســی شیوه خاص اندیشــه و آمیختن آن با فکر و نگارش هر متنی است که به
عنــوان یکی از روشهای تحلیل متون ادبی ،امروزه به بررســی زیباییهای منحصر به فرد
چینش کالم در آثار برجسته و هنری میپردازد و یک متن ادبی را از صورت عادی آن متمایز
میســازد .در واقع سبکشناسی یاوری است که به کمک خواننده برای درک بهتر نوشتهها
میآید .قرآن کریم به عنوان نمونه کامل ســخن که در اوج فصاحت و بالغت نازل شده و
 )1عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس (نویسنده مسئول)؛ mohtadi@pgu.ac.ir
 )2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس zahraa.r2611@gmail.com
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سرشار از مفاهیم ژرف و عمیق است با داشتن جنبههای مختلف زیبایی ادبی و بافت منسجم
و بینظیر بیانگر این است که کالمش بیانی واالتر از زبان بشری و فراتر از هر نوشتهای است.
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سبکشناســی به عنوان یکی از زیر شاخههای زبانشناسی در چند قرن اخیر مورد توجه
قرار گرفته اســت که آن هم بیشتر توجه سبکشناسان به شعر و نثر بوده است و با گذشت
 15قرن از نزول قرآن آنطور که شایســته است جنبههای سبکشناسی این کتاب آسمانی
مورد توجه قرار نگرفتهاست .جایگاه مهم قرآن کریم و ویژگیهای منحصر به فرد این کتاب
آســمانی باعث شده تا خداوند متعال به تفکر و تدبر در این کتاب ارزشمند و بهرهمندی از
آن بارها توصیه و تأکید نماید.

بالغــت قدیم عربی اگرچه بهصــورت خاص بر تصاویر فنی و ترکیبــات زبان و انواع
آرایههای ادبی متمرکز شده ،همین تمرکز درحقیقت محوری اساسی برای درک متون ادبی
و تحلیــل عناصر آن اســت؛ زیرا تصویرهای هنری و آرایههــای بدیعی در اصل نوعی از
ترکیبهای لغوی ویژه هستند .درحقیقت نخستین توجهکنندگان به سبک ،دانشمندانی بودند
که به بررسی شیوههای سخنوری و فصاحت و بالغت پرداختند و نخستین کسی که در این
زمینه نام و اثری از وی بجا مانده ،ارسطو است( .غیاثی )50 :1373 ،علم سبکشناسی با علم
بالغت رابطه نزدیکی دارد؛ «علماي علم بالغت مانند سبکشناسان امروزی به بررسی متون
آثار ادبی میپرداختند .آنان در آغاز به رصد و شــناخت شیوههای بیان هنری هنری همت
گماشته بودند؛ ولی طولی نکشید که این علم فقط به بیان معیارها و قواعد پرداخت .علمای
بالغت خود را مسئول تعلیم چگونگی آفرینش ادبی میدانستند و اندیشههایشان را به شکل
قوانین تجویزی به ادیبان و مخاطبان تحمیل میکردند .گویا راهی برای آفرینش اثر ادبی نبود
جز شــیوهای که بالغیون معرفی میکردند .اینگونه شد که علمای بالغت خود را از حوزه
ارزشگذاری و سنجش آثار ادبی بیرون کشیدند و شروع کردند به آموزش قواعد و قوانینی
خاص که خودشان بنا نهاده بودند .همین مسئله جوهره اصلی تفاوت بالغت با سبکشناسی
است؛ چراکه در اولی تعلیم معیار و قواعد وجود دارد؛ ولی دومی به شناخت و ارزشگذاری
آثار ادبی میپردازد( ».صدقی و دیگران)172 :1391 ،
به طور کلی «بحث اساسی در سبکشناسی ساختارگرا این است که هیچ جزیی به تنهایی
معنادار نیست ،بلکه باید هر جزء اثر را در ارتباط با اجزای دیگر آن و در نهایت کل سیستم
در نظر گرفت .این متن پژوهشی در شیوه دانشمندان اسالمی درباره قرآن مشاهده میشود».
(دیانتی)130/2 :1375 ،
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در این پژوهش ســوره مبارکه نجم به کمک علم سبکشناسی بررسی میشود؛ در سطح
آوایی مباحثی همچون سجع آیات و آوای ناشی از تکرار واژگان و در سطح ترکیبی جمالت
انشــایی مخصوصا اســتفهام که نمود بیشتری پیدا کرده اســت و در سطح بالغی حصرها
و تضادهــا و غرض جمالت انشــایی مورد توجه قرار گرفته اســت .این تحقیق در صدد

مفهوم و معنای سوره نجم با چه الفاظ و عناصری به خواننده منتقل شده است؟

تا چه حد عناصر به کار برده شــده در ســوره نجم در انتقال معنا و جلب توجه مخاطب
مؤثر بوده است؟
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پاسخگویی به سواالت زیر است:

دانشمندان اســامی در پژوهشهای قرآنی از بررسی سبک قرآن غافل نماندهاند و قرآن
کریم به خاطر دارا بودن واالترین معانی و الفاظ مورد توجه زبانشناســان و متفکران قرار
گرفتهاســت .از پژوهشهای جدیدی که در زمینه سبکشناسی قرآن صورت گرفته است
میتوان به موارد زیر اشاره کرد« :اعجاز القرآن و البالغه النبويه» اثر مصطفی صادق الرافعی،
«من بالغه القرآن» اثر احمد بدوی ،به خصوص کتاب «التصویر الفنّی» از ســید قطب قابل
ذکر است.

در مورد تحقیقات مســتقل درباره سبکشناسی قرآن نیز میتوان به کتاب «سبکشناسی
قرآن کریم» اثر عبدالرئوف حســین اشــاره کــرد .البته این کتاب بــه کل قرآن به صورت
استطرادی پرداخته است و یک سوره را به صورت منسجم بررسی نکرده است .شایسته ذکر
است که مقاالتی نیز درباره سبکشناسی سورههای قرآن انجام گرفته است که این مقاالت
عبارتند از :سوره مبارکه الرحمن از منظر سبکشناسی (1392ش) ،علی نظری ،افتخار لطفی،
انجمن علمی اعجاز قرآن ایران .سبکشناســی سوره مریم (ع) (1389ش) ،محمد خاقانی
اصفهانی ،محمدجعفر اصغری ،لســان مبین .بررسی سوره «عبس» از دیدگاه سبکشناسی
گفتمانی میشل فوکو (1393ش) محمد جرفی ،عباد محمدیان ،پژوهشهای ادبی  -قرآنی.
سبکشناسی سوره واقعه بر اساس تحلیل زبانی (1397ش) ،پرویز آزادی ،سهیال نیکخواه،
پژوهشهای زبانشــناختی قرآن .نگاهی سبکشناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاههای
ســاختارگرایی (1395ش) ،علی خضری ،رسول بالوی و آمنه فروزان کمالی ،پژوهشهای
ادبی -قرآنی و سبکشناســی ســوره جمعه (1395ش) ،مرتضی سازجینی ،عباس یوسفی
تازهکندی ،سراج منیر .اما تحقیقی درباره سوره «نجم» تاکنون انجام نگرفته است.

 .2مفهوم سبکشناسی

لفظ اســلوب (ســبک) در زبانهای اروپایی از اصل التین آن « »stilusبه معنی قلمو
گرفته شــدهاســت .ســپس از طریق مجاز به مفاهیمی که همه به روش کتابت و نوشتار
مربوط میشــوند ،انتقال یافتهاست و ابتدا به روش کتابت دستی حاکم بر دست نوشتهها
و ســپس بر تعبیرات زبانی ادبی اطالق میشــود( .فضل )93 :1998 ،واژه سبکشناسی
معادل لفظ « »stylisticsاست به معنای بررسی ویژگیهای سبکی یک نویسنده معین در
قلمرو کاری معین مثل روزنامهنگاری و حقوق یا در حوزههای معین( .قاموس ،آکسفورد،
واژه )stylistic
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با توجه به نگاههای مختلف نســبت به سبکشناســی تعاریف گوناگونی نیز از آن بیان
شدهاســت :برخی مثل جوسف میستریک در تعریف سبکشناسی به بررسی گزینشها و
شــگردهای زبانی تکیه دارند و میگوید« :سبکشناسی عبارت است از بررسی گزینشها
و روشهای اســتفاده از زبانشناسی ،فرازبان و شــگردهای شناخت زیباییها ،صناعات و
شــگردهای خاصی که در ارتباط کالمی به کار میرود( ».فتوحی )92 :1391 ،اما طبق نظر
صالح فضل در کتاب «علم االســلوب» کاملترین تعریف اصطالحی برای ســبک همانی
است که ابن خلدون در کتاب المقدمه به آن اشاره کرده است« :سبک همان روشی است که
ترکیبها بر محور آن در هم تنیده میشوند و به نظم در میآیند و یا قالبی که ترکیب در آن
ریخته میشود( ».فضل1998 ،م)94 :
تعریف سبکشناســی از دیدگاهی نو ،بررسی شــرایط کالمی و صوری ادبی است .این
تعریف شامل دو زمینه است :اوالً موضوع سبکشناسی یک عمل است ،چرا که سبکشناسی
یک کار اســت .کار سبکشناسی بررسی متون ادبی است و سرشت ویژه آثار ادبی کارکرد
شاعرانه است .منظور از کارکرد شــاعرانه مفهوم یاکوبستی آن است ،یعنی آثار ادبی مقوله
ای است ارتباطی و بنابراین دو طرف دارد :فرستنده و گیرنده .ادبیات کالمی است که تولید
کننده و مصرف کننده دارد .کار نخســت سبکشناسی بررسی این ارتباط است .زمینه دوم،
سبکشناســی پژوهش منظم و همه جانبه و انحصاری مشــخصههای بیانی ادیب است .به
عبارت دیگر کار سبکشناسی تشخیص و برمال کردن چم و خم کاربردی کارکرد شاعرانه
است و این چم و خم در دستگاه متن تجلی میکند .سبکشناسی با محتوای ادبیات کاری
ندارد ،بلکه به محتوای بیان به عنوان ابزار صوتی یا طرز واژه چینی مینگرد .به طور خالصه
زمینه سبکشناســی پیکره محتوا و پیکره بیان ،یعنی محل چون و چراست ،که گه گاه یک
قصه ،گاه یک رساله است .سبکشناسی یعنی شناخت واژهها ،مشخصهها ،نه جدا جدا بلکه
با یکدیگر( .غیاثی)50- 49 :1373 ،

 .3نگاهی اجمالی به سوره نجم

ســوره نجم ،پنجاه و سومین سوره قرآن کریم است و از سورههای مکی به شمار میآید
که در جزء بیست و هفتم جای گرفته است .این سوره دارای  62آیه است که با سوگند به
ستارگان (النجم) آغاز شده است و علت نام گذاری آن نیز به همین دلیل بوده است.

موضوعات مطرح شده در این سوره عبارت اند از )1 :صحت و درستی دریافت و ابالغ
وحی توسط پیامبر اکرم (ص)  )2شرح و توصیف ماجرای معراج پیامبر اکرم (ص) و أیید
این سفر آسمانی ایشان  )3اعمال و اعتقاد بتپرستان و باطل بودن آنها با توبه و درخواست
مغفرت و رحمت الهی  )4احاطه علمی خداوند به خلقت  )5به دوش کشیدن گناه هر انسان
با خود  )6اشاره به سرگذشت عبرتانگیز اقوام و ملتهای گذشته.
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اکنون با آشــنایی اجمالی از سوره نجم این سوره در سه سطح آوایی ،ترکیبی و بالغی از
نظر سبکشناسی بررسی میشود
 .1 .4سطح آوایی
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 .4سطوح سبکشناسی سوره نجم

اولین ســطحی که در سطوح سبکشناسی مورد بررسی قرار میگیرد سطح آوایی است.
«صوت» اصلیترین جزء و زیر ســاخت زبان محسوب میشود و در فهم و کشف عواطف
و انفعاالت درونی نویســنده اثر از جمله شادی و سرور ،غم و اندوه و ...بسیار مؤثر است.
هماهنگی میان اصوات و معانیشان در قرآن را میتوان نوعی اعجاز دانست .رافعی این اعجاز
را برخاســته از ترتیب حروف بر اساس اصوات و مخارج آنها و هماهنگی این حروف با
یکدیگر در نرمی و خشــن ادا شــدن حرف ،آرامی و شــدت ،تفخیم و ترقیق ،تکرار و ...
میداند( .الرافعی1997 ،م)169 :

به طور کلی در این سطح صوت و موسیقی به دست آمده از عناصر به کار برده شده در
متن و میزان تأثیر این عناصر بر مخاطب جهت القای معانی و سپس ارتباط بین این عناصر
و معانی مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به بررسیهای انجام شده ،در سوره نجم از سه اصل وحدانیت خداوند در ربوبیت
و معاد و نبوت سخن به میان آمده ،الفاظ و اصواتی متناسب با این اصول به کار رفته است
که در این قسمت به چند مورد از آنها اشاره میشود.
 .1 .1 .4سجع (فاصله)

ســجع آن اســت که کلمات آخر قرینهها در وزن یا حرف ر ّوی یا هر دو موافق باشند.
(الهاشــمی )347/2 :1389 ،به ســجعهای قرآن کریم به طور اختصــار و به منظور احترام
«فواصل» میگویند( .محمدی )312 :1389 ،تسجیع :آن است که سخن را با سجع بیاورند،
و آن ســخن را مســجع و جملههای مشــابه را قرینه میگویند .سجع آن است که کلمات
آخــر قرینهها در وزن یا حرف روی یا هر دو موافق باشــند( .عرفان )347 :1394 ،به طور
کلی میتوان گفت که ،ســجع ویژگیهای بنیادین زبان عربی است و میدان بروز و نمایش
اســتعدادها و خالقیتهای ادبی عرب زبانان در کارکردهای گوناگون کالم .اهمیت سجع
تا بدان جاســت که عموما بزرگترین سخنوران عرب ســجع را سرمایه اصلی کار خویش
میساختهاند و با آن ســجع ،دلها را میربودهاند و جانها را به بند میکشیدهاند( .محبتی،
)66 :1380
سجع که در آیات قرآن بیشتر به اسم فاصله دیده میشود سبب انسجام یک متن میشود
که خود انواعی دارد :سجع متوازی و مطرف و متوازن که به ترتیب از بهترین و باالترین نوع
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ســجع به ضعیفترین نوع سجع نام برده شده است .در سوره نجم دو نوع سجع (فاصله)
قابل مشاهده است و این بدین معناست که خداوند هر جا که الزم باشد برای انسجام آیات
با محتوای متفاوت از سجع قوی یا ضعیف استفاده میکند.

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

سجع متوازی به سجعی گفته میشود که آن دو کلمه مد نظر ،هم از نظر وزن و هم از نظر
﴿و النَّج ِم إذَا َه َویَ /ما َض َّل َص ِ
احبُ ُکم
حرف پایانی و روی مثل هم باشند .در آیات  1و  2و َ 3
َو َمــا غ ََویَ /و َما یَن ِط ُق َعنِ ال َه َوی﴾ همانطور که کلمه هوی ،غوی ،هوی در پایان این ســه
آیه هم از نظر وزن و هم از نظر حرف روی یعنی «ی» دقیقا یکسانند که این موضوع سبب
آهنگین بودن کالم و در نهایت انســجام این آیات میشــود .حال در پارهای از موارد مانند
َ
ک و أَ َبکی  /و أَن َّ ُه ُهو أَم َ َ
َ
َ
وجینِ ال َّذ َک َر
﴿و أن َّ ُه ُه َو أ َ
ات َو أحیَا َ /و أن َّ ُه َخ َل َق ال َّز َ
َ
ضح َ َ
آیات َ 54 - 43
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
خری َ /و أن َّ ُه ُه َو أغنَی َو أقنَی َ /و أن َّ ُه ُه َو َر ُّب
َو األنثَی ِ /من ن ُّط َف ٍة إِذَا تُمنَی َ /و أ َّن َع َلی ِه النَّشأ َة األ َ
ک َعا ًدا ُ
عری َ /و أَن َّ ُه أَه َل َ
وح ِّمن قَ ُ
بل إِن َّ ُهم َکانُوا ُهم أَظ َل َم
وم ن ُ ٍ
األولَی َ /و ثَ ُمو َد ف ََما أَب َقی َ /و قَ َ
الشِّ َ
َ
َ
هوی  /فَ َغ َّشا َها َما غ ََّشی﴾ این سجع (فاصله) در چندین آیه آمده است
َو أط َغی َ /و ُ
المؤتَ ِف َک َة أ َ
و حرف روی و وزن آیات یکسان است که هر چقدر تعداد این آیات بیشتر باشد با وجود
متفاوت بودن معنا و محتوا از انسجام بیشتر و باالتری برخوردار و صوت نیز زیباتر میشود.

سجع مطرف به سجعی گفته میشود که با وجود وزن متفاوت حروف روی آنها یکسان
اســت .این نوع ســجع از نظر قوی یا ضعیف بودن در مرتبه وسط قرار دارد و به آن سجع
معطوف نیز میگویند .در آیه  55و  56این ســوره ﴿فَبِ َأ ِّی آال ِء َرب ِّ َ
یر ِّم َن
ک تَتَ َماریَ /ه َذا ن َ ِذ ٌ
ال ُّن ُذ ِر ُ
األولَی﴾ این نوع سجع به کار رفته است که هر چند نسبت به سجع متوازی از انسجام
کمتری برخوردار است؛ ولی باز هم سبب آهنگین نمودن کالم و در عین حال انسجام آیات
است .حال در آیاتی دیگر در چندین آیه پشت سر هم این سجع به کار رفته است و سبب
انسجام در موارد بیشتری شده است که در زیر به این آیات اشاره میشود:
ک َمب َل ُغ ُهم ِّم َن ال ِعل ِم إ َِّن َرب َّ َ
آیات َ ﴿ 37 - 30ذل ِ َ
ک ُه َو أَع َل ُم ب ِ َمن َض َّل َعن َسبِیلِ ِه َو ُه َو أَع َل ُم ب ِ َمنِ
ات َو َما فِی َ
او ِ
األ ِ
ین
ین أَ َساؤُوا ب ِ َما َع ِم ُلوا َو یَجز َِی ال َّ ِذ َ
رض لِیَجز َِی ال َّ ِذ َ
اهتَ َدی َ /و ِ َّل ِ َما فِی َّ
ــم َ
الس َ
َ
ک َو ِ
ون َکبَائ ِ َر اإلِث ِم َو ال َف َو ِ
ش إ َِّل اللَّ َم َم إ َِّن َرب َّ َ
المغ ِف َر ِة ُه َو
اح َ
ین یَجتَنِبُ َ
الحسنَی  /ال َّ ِذ َ
حســنُوا ب ِ ُ
اس ُع َ
أ َ
نش َ
ــأ ُکم ِّم َن َ
رض َو إذ أَنتُم أَ ِجنَّ ٌة فِی ب ُ ُط ِ
األ ِ
ون أُ َّم َهاتِ ُکم ف ََل تُ َز َّکوا أَن ُف َس ُکم ُه َو أَع َل ُم
أَع َل ُم ب ِ ُکم إِذ أَ َ
یت ال َّ ِذی تَ َولَّی َ /و أَ َ
لم ال َغ ِ
یب فَ ُه َو یَ َری  /أَم لَم یُنَبَّأ
کدی  /أَ ِع َ
عطی قَلِ ًیل َو أَ َ
ب ِ َمنِ ات َّ َقی  /أَف ََرأَ َ
ند ُه ِع ُ
ب ِ َما فِی ُص ُح ِ
یم ال َّ ِذی َوفَّی﴾ که در همه این آیات کلمه پایانی (حرف روی)
ف ُم َ
وسی َ /و إ َِبرا ِه َ
آنها یکسان اما وزن متفاوت است.
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سجع متوازن به سجعی گفته میشود که دارای حرف روی متفاوت ولی وزن یکسانند که
این نوع سجع در پایینترین و ضعیفترین نوع سجع قرار دارد و دارای انسجام خیلی کمی
است .در این سوره از این نوع سجع هیچ استفادهای نشده است و نشان دهنده این موضوع
است که خداوند مکلف به آوردن فاصله نیست ،چون بعضی از آیات بدون اینکه فاصله و

این سوره به طور عمومی مثل یک منظومه موسیقی برتر است که موسیقیوار و دارای نغمه
است موسیقی در ساختار لفظی آن مانند ایقاع در فاصلههای آیات است و همانطور که ایقاع
در فواصل آیات وجود دارد در ساختار این سوره نیز موسیقی خاصی به چشم میخورد که
این موسیقی مثل یک صفت عام در این سوره قابل مالحظه است .قصد و غرض در برخی
از موارد کام ً
ال واضح است که به لفظ میافزاید و یک قافیهای را انتخاب میکند و این کار
برای درســتی و تنظیم دقت ایقاع و موسیقی متن است از نظر معنا ،مقصودی که در سیاق
وجود دارد گویی این عادتی اســت برای تعبیرهای قرآنی مثل آیه ﴿أَ ف ََرأَ ْيتُ ُم َّ
الل َت َو ال ْ ُع َّزى/
َو َمنا َة الثَّالِثَ َة ْ ُ
ال ْخرى﴾ که اگر کلمه «الثالثة» را حذف میکرد و تنها «مناة االخری» را به کار
میبرد ،وزن میشکســت و اگر «االخری» را حذف میکرد ایقاع و موســیقی آیه را از بین
میبرد بههمینخاطر هر دو را بیان کرده است تا هم وزن قشنگی به آیه بدهد و هم ایقاع و
موسیقی را رعایت کرده باشد( .شاذلی)3404/6 :1412 ،
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سجعی در آنها به کار رفته باشد خود دارای انسجام و تناسب با بقیه آیات هستند.

 .2 .1 .4آوای حروف

آوا یک پاره صوتی اســت که از مجموعهای از مختصات صوتی تشــکیل شده و بخشی
از زنجیره گفتار را تشــکیل میدهد و قابل تقطیع به اجزای کوچکتر نیست( .یارمحمدی،
 )9 :1364آواها امواج قابل حسی هستند که در فضا حرکت میکنند و بعد از اندکی از بین
میروند و قســمتی از آنها بســته به شدت نوسان در گوش باقی میمانند و داللتهایی از
جمله شادی ،اندوه ،نهی ،امر و  ...را به همراه دارند( .علی صغیر2000 ،م)14 :

با توجه به اینکه حروف قــرآن کریم همان حروف زبان عربیاند و در عین حال صوت
و یا آوا در داللت بر معنا دخیل اســت ،نغمه ناشی از تکرار حروف از دیگر عوامل زیبایی
ســاختار موســیقایی در آیات است ،البته قابل توجه اســت که فاصله میان حروف باید به
گونهای باشد که ذهن ،تکرار را دریابد .تکرار حروف سایشی ،مانند« :س»« ،ش»« ،ز»« ،ف»
محسوستر از حروف انســدادی ،مانند« :ب»« ،ت»« ،ک» و غیره است .از طرفی بعضی از
حروف خوشتر از بعضی دیگر است ،مثال مصوتهای بلند کام ً
ال موسیقایی و خوش آهنگ
هستند( .وحیدیان كاميار )22 :1390 ،به طور مثال گاه یک صوت تکرار میشود و در تکرار
آن تصویری از موقعیت و تجســمی از داللت آن است و معنای مورد نظر با تکیه بر آهنگ
اسَ /ملِ ِ
اس /اِل ِه النّ ِ
ک النّ ِ
ابراز میشود .مثل تکرار «سین» در سوره ناس﴿ :قُل ا َ ُعو ُذ ب ِ َر ِّب النّ ِ
اس
الجنَّ ِه َو النّ ِ
س فِی ُص ُدو ِر النّ ِ
الخنّ ِ
سو ِ
اس﴾ (ناس)6-1/
اس َ
اسِ /من َ
سو ُ
اس /اَل َّ ِذی یُ َو َ
الو َ
ِ /من َش ِر َ
این وسوسه برآمده از تکرار سین با فضای سوره تناسب دارد .خداوند فرمان داده است تا از
شیطان که با وسوسهاش جن و انس را میفریبد به او پناه برند .حرف سین بر تصویر حالت
پنهان داللت دارد( .الکواز ،309 :1386 ،به نقل از مومن نژاد)
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(ـ ي) در 56
در سوره نجم نیز این مطلب نمایان است که با تکرار زیاد حرف الف مدی َ
آیه این سوره آن هم در قسمت آخر آیات (فاصله) عالوه بر آهنگین نمودن سوره و ارتباط
اجزای متن به یکدیگر سبب القای معنا که همان قیامت و فضای سنگین و پر استرس و در
حال فشــار آن و در عین حال گذر کند زمان است ،میشود .چون این حرف همان صحنه
قیامت را که برای افراد بسیار سخت و طاقت فرسا است ،به تصویر میکشد.
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 .2 .4سطح ترکیبی

سطح نحوی یا سبکشناســی جمله ،از دیگر سطوح زبانی است که در آن متن از لحاظ
ساختار جمالت از جمله کوتاه و بلند بودن جمالت ،نوع جمالت از جمله اسمیه یا فعلیه
بودن ،وجهیت فعل ،تقدیم و تأخیر ،حذف و  ...پرداخته میشود( .خلیل2014 ،م)328 :

ن گونه شکل میگیرد که کاتب یا متکلم بین موا ّد خام هماهنگی و تنسیق
ترکیب عبارت ای 
ایجاد میکند و آنها را بر اســاس قوانین نحو و یا انتخاب ادوات تعبیر و بیان ،در کنار هم
چیند تا آنجا که شکل فنی آن  -که هدف از آن ایجاد توافق بین معانی است  -فرجام یابد.
سبکشناســی در سطح ترکیبی کمک میکند تا سبک یک نویسنده از نویسندهای دیگر باز
شــناخته شود ،در این سطح به مواردی چون نکره و معرفه ،تکرار کلمات ،استفهام ،ضمیر،
صیغههای جمع و مفرد  ...و نیز داللت بالغی آنها پرداخته میشود( .جمعه2008 ،م)149 :
 .1 .2 .4مرجع ضمیرها

َ
َ
وحی﴾ «آنچه وحی کردنی بود بر بندهاش وحی کرد»،
وحی إِلَی َعب ِد ِه َما أ َ
در آیــه ﴿ 10فَأ َ
مســلم ًا مرجع ضمیرها (مخصوصا ضمیر «عبده») خدا است ،در حالی که «شدید القوی» به
معنی «جبرئیل» باشــد ،تمام ضمیرها به او باز میگردد ،درســت است که میتوان از قرائن
خارج فهمید که حســاب این آیه از بقیه جدا است ،ولی به هم خوردن یکنواختی آیات و
مرجع ضمیرها ،مسلم ًا خالف ظاهر است( ».مکارم شیرازی)496/22 :1387 ،
ید ال ُق َوی﴾ «شدید القوی» به معنی کسی که تمام قدرتهایش فوق
در آیه َ ﴿ 5علَّ َم ُه َشــ ِد ُ
العاده است ،تنها مناسب ذات پاک پروردگار است ،درست است که در آیه  20سوره تکویر
الع ِ
رش َم ِکین﴾ یاد شــده ،ولی میان «شدید القوی» که
از جبرئیل به عنوان ﴿ ِذی قُ َّو ٍة ِع َ
ند ِذی َ
مفهوم عام و گستردهای دارد ،با «ذی قوة» که «قوة» در آن به صورت مفرد و نکره ذکر شده،
تفاوت بسیار وجود دارد( ».همان)496/22 ،
حال مرجع ضمیر موجود در « َع َّل َم ُه» بررســی میشود« :ضمیر در (ع ّلمه) به رسول خدا
(ص) برمیگردد ،كه در اين صورت مفعول دوم تعليم اســت كه يا قرآن اســت و يا مطلق
وحى حذف شــده ،و تقدير آن «علمه القــرآن أو الوحی قرآن يا وحى را به او تعليم کرده»
است ،و نیز ممکن است ضمیر در جمله مذکور به قرآن یا مطلق وحی برگردد ،و در نتیجه
110
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مفعول اول که ضمیری است درباره رسول خدا (ص) حذف شده تقدیر آن چنین باشد« :علم
القرآن» و یا «علمه الوحی ایاه» .يعنى خداى تعالى قرآن و يا وحى را به آن جناب تعليم كرده
است( ».طباطبایی )43 - 42/19 :1374،صاحب تفسیر التحریر والتنویر معتقد است «ضمیر
وحي یوحی" که «قرآن» اســت برمیگردد که
در ع ّلمــه به «وحي» یا به «هو» در "إن هو ّإل ّ
در اینصورت تقدیرش چنین است «ع ّلمه إیّاه» و «إیّاه» به «صاحبکم» برمیگردد .همچنین
جایز است ضمیر «هاء» در ع ّلمه به «صاحبکم» بازگردد که در اینصورت ضمیر محذوف به
«وحي» برمیگردد( ».ابن عاشور ،بیتا)102 /27 ،
 .2 .2 .4تقدی م و تأخیر

بحث تقدیم و تأخیر که در علم معانی بررســی میشود ،اهمیت ویژهای در سبکشناسی
دارد .اهمیت این امر از این روست که عدول از هنجارهایی که تابع زبان است ،نوعی تلنگر
هنری است که خالق آن اثر آن را به خواننده القا میکند( .عبد المطلب1994 ،م)272 - 271 :
تقدیم و تأخیر عبارت از این اســت که نویسنده به منظور خاصی یک جابجایی در متن
انجام میدهد حال این اتفاق در آیات قرآن ممکن اســت به خاطر زیبایی موسیقی و حفظ
و رعایت فواصل باشد و یا ممکن است غرض معنوی و کاربردی داشته باشد یا هر دو.

از نمونههای بارز تقدیم و تأخیر در سوره نجم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شدید ال ُقوی﴾ در این آیه ضمیر مفعولی «ه» بر فاعل فعل «شدید»
 .1در آیه پنجم ﴿ َعلَّ َم ُه
ُ
مقدم شــده است و علت این تقدیم نیز این است که در علم نحو اگر مفعول ضمیر متصل
منصوبی باشد بر فاعل مقدم میشود.
 .2در آیــه ﴿ 21ا َ ل َ ُک ُم ال َّذ َک ُر َو ل َ ُه ا ُ
النثَی﴾ در این آیه شــبه جملهای که به خبر تعلق دارد
(لکم و له) بر مبتداهای خود (الذکر و االنثی) مقدم شده است دلیل این تقدیم نیز این است
کــه در علم نحو اگر خبر از نــوع جار و مجرور (جار و مجرور متعلق به خبر محذوف) و
مبتدا معرفه باشــد ،تقدیم خبر بر مبتدا جایز است .صاحب تفسير التحرير و التنوير معتقد
است جارو ومجرور در اینجا در مقام ّ
تهکم و برای اختصاص مقدم شده است( .ابن عاشو،
بیتا)111 ،27 :
 .3در آیه ﴿ 25فَلِ ّل ِه ِ
اآلخ َر ُه َو ا ُ
الولَی﴾ نیز هم به دلیل نحوی مثال قبل و هم از نظر بالغی
چون مقصود از تقدیم حصر مالکیت دنیا و آخرت در خداوند است( .همان)116/27 ،
رض لِیجزِی ال َّ ِذ َ َ
ات َو َما فِی َ
او ِ
اءوا ب ِ َما َع ِم ُلو ﴾ ....نیز
﴿و ِ َّل ِ َما فِی َّ
الس َم َ
 .4در آیهَ 31
ین أ َس ُ
األ ِ َ
مواردی که در آیه  25علت جابجایی معمولها بود ،صدق میکند.
أوی﴾ نیز شــبه جمله «عندها» متعلق به خبر بر مبتدا «جنه
 .5در آیه ِ ﴿ 15ع َ
الم َ
ند َها َجنَّ ُة َ
الماوی» مقدم شده است تا تأکید کند که پیامبر تا قسمت «جنة الماوی» که روایت است در
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آســمان هفتم قرار دارد پیش رفته اســت .البته دلیل دیگری نیز دارد و آن این است در این
سوره موسیقی خاصی از فاصله در آخر آیات به وجود آمده است که خداوند در این آیه با
این تقدیم آن موســیقی آهنگین را از بین نبرده است و ریتمی که سبب دلنشین شدن سوره
میشود را حفظ کرده است.
 .3 .2 .4افعال منفی
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در سوره نجم افعالی منفی وجود دارد که هم به صورت حرف نفی با فعل ماضی و هم به
صورت حرف نفی با فعل مضارع اســت ،هر کدام غرضهای متفاوتی دارند که به مواردی
از آنها اشاره میشود:
﴿ما َض َّل َص ِ
احبُ ُکم َو َما غ ََوی﴾ (نجم )2/هدف در این آیه این اســت که به مشــرکان
َ .1
بگوید که رسول خدا (ص) هیچوقت حتی در گذشته هم از راه راست منحرف نشده و به
انحراف نرفته و این به انحراف نرفتن از روی جهل و نادانی نیست بلکه راه و مسیر درست و
نادرست را از هم تشخیص داده و به مسیر راست رفته و از سعادت بشری که همان عبودیت
خداوند متعال بوده نیز به خطا نرفته است.
﴿و َما یَن ِط ُق َعنِ ال َه َوی﴾ (نجم )3/هدف آیه این اســت که به مشرکین بگوید درست
َ .2
است که حضرت رسول هیچگاه حتی در سخنان عادی زندگی خود از روی هوی و هوس
ســخن نگفته است ولی این سخنی که هماکنون نیز میگوید از روی هوی و هوس نیست
و این ســخن تنها همان وحیای است که خداوند به ایشان کرده است .پس به همین دلیل
ی از جانب خداوند است.
از فعل مضارع استفاده میکند که بگوید این سخن تنها یک وح 
﴿ما َک َذ َب ال ُف َؤا ُد َما َرأَی﴾ (نجم )11/در این آیه کذب را نفی کرده از اینکه قلب پیامبر
َ .3
دروغ بگوید و فعل ماضی به کار رفته است چون معراج رخ داده و حال میگوید قلب پیامبر
آن چیزی را که دیده بود به پیامبر دروغ نگفت﴿ .4 .ما زاغَ البَ َص ُر َو َما َط َغی﴾ (نجم )17/یعنی
نه چشم پیامبر خیره شد و نه به چپ و راست گردش نمود ،ما طغی یعنی چشم او از حد
اعتدال و میزانی که برای او تعیین شــده بود منحرف نگشت ،و این یک نوع توصیف ادب
پیامبر خدا (ص) است که در آن مقام نه چشم خود را اینطرف و آن طرف گردانیده است و
نه در مقابل روی خود به چیزی خیره شده است( .طبرسی)391/23 :1360 ،
 .4 .2 .4مبحث حروف عطف

مبحــث حروف در زبان عربی ،یکی از مباحث مهم و اصلی برای فهم این زبان اســت.
حروف ،ربط میان کلمات و اجزاء جمله را برقرار و ترکیبات گوناگون کالمی میسازد .نظر
«ثم»
«ثم» متفاوت است :گروهی اولین و اصلیترین داللت َّ
دانشمندان نحو در مورد حرف َّ
را تراخی یا فاصله زمانی میدانند( .زجاج1998 ،م ،105/1 :ابن جنی2010 ،م )25 :گروهی
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«ثم» مفهوم ترتیب را معنای مشترک آن دو ذکر کردهاند
دیگر با مقایسه میان حرف« فاء» و َّ
«ثم» معرفی کردهاند که
و معنــای تراخی یا فاصله زمانی را به عنوان معنــای خاص حرف َّ
همین تعریف آن را از دیگر حروف جدا میسازد( .زمشخری1993 ،م ،129 :ابن الحاجب،
«ثم» سه داللت و معنا تعریف کردهاند:
1431هـ )53 :گروهی مثل سیبویه و ابن هشام برای َّ
«ثم» بیان میکند ،تشریک یا
تشــریک و ترتیب و تراخی .سیبویه مهمترین معنایی که برای َّ
مشارکت همراه با ترتیب و فاصله زمانی میان معطوفعلیه و معطوف است؛ یعنی داللتهای
«ثم» را در یک مفهوم جمع کرده است .ظاهرا از نظر او تشریک ،اصلیترین معنای
سه گانه َّ
«ثم» به طور خاص است؛ معنایی که میان «واو» و «فاء»
حروف عطف به طور کلی و حرف َّ
و «حتی» نیز یکسان به شمار میرود .او درباره تشریک میان معطوف و معطوفعلیه با حرف
«فاء» معتقد است :این مشارکت در حکم و اعراب صورت گرفته است .مشارکت در حکم
یعنی «فاء» نشان میدهد معطوف با معطوفعلیه در معنای مورد نظر مشارکت دارد که همان
ُ
ب« ،فاء» نشان دهنده این است
حکم است .مثال زمانی که گفته میشودَ :ح َض َر األستا ُذ َفطال ِ ُ
که «الطالب» با «األستاذ» در وقوع حکم یعنی «حضور» مشارکت دارد و مشارکت در اعراب
بدین معنی اســت که معطوف و معطوفعلیه در حرکت اعرابی مشــارکت دارد؛ بنابراین
ُ
«ثم» برای اعراب است
«الطال ِ ُب» از حرکت اعرابی «األستا ُذ» تبعیت میکند؛ اما مشارکت در َّ
«ثم» فقط از حرکت اعرابی معطوفعلیه تبعیت میکند؛ از این
نه حکم؛ یعنی معطوف پس از َّ
رت ب ِ َر ُجل ٍثُ َّم إِمرِأ ٍة دو بار مرور اتفاق افتاده است»؛ اما در
رو سیبویه میگوید« :در جمله َم َر ُ
دیگر حروف عطف مانند «فاء» مرور یک بار اتفاق افتاده است( .سیبویه1998 ،م)438/1 :
با توجه به نظریه سیبویه حروف عطف در سوره نجم بررسی میشود:

«ثم»
 .1 .4 .2 .4حرف َّ

«ثم»
﴿ثُ َّم َدنا فَتَ َدلَّی﴾ (نجم« )8/سپس نزدیک رفت و نزدیکتر شد» از به کار رفتن حرف َّ
در این آیه به مراحل معراج رسول خدا (ص) اشاره شده و نزدیک شدن ایشان به ذات اقدس
خداوند نیز ثابت میشود.
آء َ
األوفَی سپس به تالشش پاداش کامل خواهند داد﴾ (نجم )41/قصد این
﴿ثم یُج َز َاه َ
َّ
الج َز َ
آیه آن است که بگوید آخرتی در فاصله نه چندان دور وجود دارد که پاداش کارهایی که در
«ثم» قصد دارد
این دنیا انجام دادهاند را خواهند دید .در واقع خداوند با به کار بردن حرف َّ
بگوید هر چند ما در این دنیا هم پاداش کارهایشان را به آنها میدهیم ولی پاداش اصلی در
چندی بعد در آخرت به آنها داده خواهد شد و عمل پاداش دادن دو بار تکرار خواهد شد.
 .2 .4 .2 .4حرف «فاء»
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﴿فَ َغشِّ ی َها َما غ ََّشی﴾ (نجم« )54/پس [عذاب خدا] آنان را احاطه کرد آن مقدار که احاطه
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کرد ».فاء از حروف عطفی اســت که معطوف را با معطوفعلیه در حکم شریک میکند و
عمل حکم را فقط به یکبار اتفاق افتادن با وجودی که معطوف با معطوفعلیه در آن حکم
مشارکت دارد ،محدود میکند .و آن حکم در همان لحظه که برای معطوفعلیه اتفاق میافتد
برای معطوف نیز اتفاق خواهد افتاد .مقصود خداوند از آوردن این حرف عطف در این آیه
این است که در همان لحظه که شهرهای قوم لوط زیر و رو شدند و به زمین کوبیده شدند
در همان لحظه نیز عذاب اتفاق افتاد﴿ .فَلِلَّ ِه ْال ِخر ُة َو ْ ُ
الولى﴾ (نجم« )25/آن سرا و اين سرا
َ
از آن خداست« ».حرف فاء كه بر سر جمله آمده جمله را فرع جمله سابقش مىكند و آن را
علت همان معلول مىسازد تا بفهماند بين دو جمله ارتباط مستقيم هست .و اين جمله علت
مضمون جمله قبل است ،و مىفهماند كه انسان به صرف آرزو مالك آرزويش نمىشود ،به
خاطر اينكه دنيا و آخرت تنها و تنها از آن خداى سبحان است ،و او هيچ شريكى در ملك
خود ندارد تا آرزوهاى خام شما هم يكى از آن شركاء باشد( ».طباطبایی)62/19 :1374 ،
 .5 .2 .4جمالت خبری

«خبر» کالمی است که ذات ًا قابل اتصاف به صدق و کذب باشد و بتوان آن را اثبات یا ر ّد
کرد .قصد اولیه و اصلی از ایراد جمالت خبری ،انتقال پیام مثبت و یا منفی به مخاطب و آگاه
کردن وی از مضمون خبر اســت( .المیدانی1996 ،م )167-166/1 :در سوره نجم جمالت
خبری بیشتر از جمالت انشایی نمود پیدا کرده که در آیات اولیه خداوند از راستی و درستی
ســخنان پیامبر از وحیای که توسط خداوند دریافت کرده و سپس از مراحل معراج پیامبر
خبر میدهد و پس از آن به دروغ بودن بتهای مشــرکین خبر میدهد ،که همه این خبرها
قابلیت اثبات را دارند.
 .6 .2 .4استفهام

اســتفهام ،مصدر باب استفعال از ماده َفهِ َم« ،استفهم فالنا ،سأله أن یفهمه .و عن کذا ،طلب
أن یفهمه» (موســی1410 ،هـ )210/1 :استفهام از مهمترین اسالیب انشایی است و به معنای
«طلب و درخواست فهمیدن صورت شیء در ذهن است( ».التفتازانی1416،هـ )131 :ادوات
أي( .العاکوب و
اســتفهام عبارتند از :همزه ،هل ،ما ،من ،متی ،أیان ،أین ،کیــف ،أنی ،کمّ ،
الشتیوی1993 ،م)263/1 :
در آیه  35سوره نجم ﴿أَ ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم ال ْ َغ ْي ِب فَ ُه َو يَرى﴾ «ضميرهاى اين جمله به همان شخص
كه از انفاق اعراض كرده بود بر مىگردد ،و استفهام در آيه انكارى است ،و معنايش اين است
كه آيا او علم غيب دارد كه در نتيجه بداند رفيقش كه گناهش را گردن گرفته در قيامت اگر
وى عذابى داشته باشد بجاى او عذاب مىكشد( ».ابن عاشور ،بیتا)130/27 :
در آیــه ﴿ 21ا َ ل َ ُکــم ال َّذ َک ُر َو ل َ ُه ا ُ
النثی﴾ اســتفهام به کار رفته از نــوع انکاری و همراه با
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استهزاست چون خداوند با این آیه پندار مشرکان را با این قول که ارباب این بتها مالئکه
و از نظر شــما دختران خداوند باشند با این رفتار که شما خود به دختر راضی نمیشوید و
برای خودتان نمیپسندید پس این تقسیمبندی ناعادالنه است و البته همراه با استهزاء است
چون خداوند دختر و یا پسری ندارد.
در آیه ﴿ 24اَم ل ِ ِ
نس ِ
ان َما تَ َمنَّی﴾ «راستی انسانها چنین قدرتی را دارند که هر چه را آرزو
ال َ
کنند به صرف آرزو مالک شــوند» نیز «أم» برای اســتفهام انکاری است و میفرماید صرف
اینکه آرزویی داشته باشید دلیل بر این نمیشود که آن چیز برای شما مهیا و فراهم شود.
الح ِد ِ
عجبُون﴾ اســتفهام به کار رفته و غرض از این اســتهام
یث تَ َ
در آیــه ﴿ 59ا َ فَ ِمن َه َذا َ
توبیخی اســت تا مشرکان را مورد ســرزنش قرار دهد به دلیل اینکه با وجود شنیدن قصه
هالکت قوم عاد ،ثمود و هود باز هم به هشــدار خداوند و اینکه قیامت نزدیک اســت و
اینکه تنها خداوند است که میتواند ترس را در دل آنها برطرف کند ،گوش نمیدهند و از
این ســخن تعجب میکنند و آن را انکار میکنند و با وجود چنین وضعی در استهزاء به آن
میخندند و گریه نمیکنند.

 .3 .4سطح بالغی
 .1 .3 .4قصر

قصر در اصطالح فن بالغت عبارت است از :حبس صفت در موصوف یا حبس موصوف
در صفت اســت که منظور از صفت ،نعت (از توابع پنجگانه) نیست ،بلکه «حالت یا عمل
و فعلی اســت که به کسی یا چیزی اسناد داده شدهاست» و یا از آن سلب میگردد و شامل
حصر فعل در فاعل ،خبر در مبتدا ،صفت در موصوف و ...است( .نصیریان)100 :1386 ،
األخر ُة َو ُ
األولَی﴾ «هلل» که جارو مجرور متعلق به خبر محذوف است بر
در آیه ﴿ 25فَلِلَّ ِه ِ َ
مبتدای خود «االخره» مقدم شــده اســت که این حصر تقدیم ما ح ّقه التاخیر است که قصر
حقیقی از نوع افراد و قصر صفت در موصوف اســت زیرا مالکیت را در خداوند محصور
ات َو َما فِی َ
او ِ
األ ِ
رض ﴾...نیز چنین قصری رخ داده
﴿و ِ َّل َما فِی َّ
الس َم َ
کرده است .در آیه َ 31
اســت و باز هم «هلل» که جارو مجرور متعلق به خبر محذوف اســت بر مبتدای خود (ما)
مقدم شده است و اینکه هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است را برای خداوند متعال
محصور کرده است و باز هم قصر حقیقی از نوع افراد و قصر صفت در موصوف است.
َ ُ
خری﴾ جارو مجرور «علیه» که متعلق به خبر محذوف َّ
أن
﴿و َّ
در آیه َ 47
أن َع َلی ِه النَّشأ َة األ َ
اســت ،بر اسم َّ
أن «النشأه» مقدم شده و هدف از این تقدیم این است که تحقق جهان دیگر
و بر پایی قیامت که وعده الهی است را حتمی نشان دهد .قصر از نوع تقدیم ما ح ّقه التاخیر
است.

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

115

َ َ
َّ
در آیه َ 26
رضی﴾ قصر در این
اء َو یَ َ
﴿ل تُغنِی َش َفا َعتُ ُهم َشیئًا إ َِّل ِمن بَع ِد أن یَأذ ََن اللُ ل ِ َمن یَ َش ُ
آیه به شیوه نفی و استثناء است و مقصود از این قصر این است که انجام هر کاری فقط به
دست خدا و به اجازه اوست ،تنها اوست که تعیین میکند که چه اتفاقی بیفتد و چه اتفاقی
نیفتد.
 .2 .3 .4تضاد
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در سوره نجم تضادهایی به کار رفته است که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره میشود:
األ ِخر ُة َو ُ
 .1در آیه ﴿ 25فَ ِللَّ ِه َ
األولَی﴾ کلمههای «االخره و االولی» متضاد همدیگرند و این
َ
دو در یک آیه آمده تا به مشرکین بگوید که نه تنها شما در آخرت به آرزوهایتان نمیرسید
بلکه دنیا هم در دست خداست و اوست که مشخص میکند چه کسی به چه چیزی دست
پیدا کند و اینکه اول و آخر هر چیز به دست خداست.
َ
َ
ضح َ
ات َو أَحیَاَ /و أَن َّ ُه َخ َل َق
ک َو أَ َبکیَ /و أَن َّ ُه ُه َو أَ َم َ
﴿و أن َّــ ُه ُه َو أ َ
 .2در آیــه  43و  44و َ 45
وجیــنِ ال َّذ َکــر َو ُ
األنثَی﴾ نیز تضاد بین کلمات «أضحک و أبکــی  /أمات و أحیا  /الذکر
ال َّز َ
َ
و االنثــی» وجود دارد و هــدف از آوردن همه اینها این بوده که همــه کارها را برای خدا
منحصرکند و او در ربوبیت شریکی ندارد و این انحصار با افرادی که واسطه هستند و یا که
افرادی سبب این کار میباشند منافاتی ندارد؛ مثل اینکه علت خنده و گریه هر فردی اعضاء
و روحیات اوســت یا مثل اینکه امور طبیعی یا غیر طبیعی علت مرگ یا زنده شدن و یا در
خلقت نر و یا ماده بودن ،زیرا که همه این امور به خداوند برمیگردد و همه اینها نیز مسخر
امر خدایند و تا خداوند به امری دستور ندهد هیچ کدام از این اتفاقات نمیافتد.
 .3 .3 .4تکرار

  تکرار در زبان عربی یک کارکرد زبانشناســی دارد که همان انسجام واژگانی و کارکرد
بالغی تکرار اســت .انســجام واژگانی برای اهداف متنی به کار میرود .برای این اسلوب،
فواید متعددی چون تأکید معنا ،تعظیم ،تعجب ،خوف ،نســیان ،تهدید و ...بیان شده است.
(سیوطی1421 ،هـ)107/2 :
ضح َ
مات َو اَحیاَ /و
ک َو ا َ َبکیَ /و اَن َّ ُه ُه َو ا َ َ
ــو ا َ َ
تکــرارادات تأکید مانند ا َ َّن در آیات ﴿و اَن َّ ُه ُه َ
النثَیِ /من نُط َف ٍه اِذا تُمنَیَ /و ا َ َّن َع َلی ِه النَّش َا َه ا ُ
وجینِ ال َّذ َک َر َو ا ُ
الولی َ /و اَن َّ ُه ُه َو اَغنَی َو
اَن َّ ُه َخ َل َق ال َّز َ
عریَ /و اَن َّ ُه اَه َل َ
وح ِمن قَ ُ
ک َعا ًدا ا ُ
بل اِن َّ ُهم
وم ن ُ ٍ
الولَیَ /و ثَ ُمو َد ف ََما اَب َقیَ /و قَ َ
اَقنَیَ /و اَن َّ ُه ُه َو َر ُّب الشِّ َ
َغشها َما غ ََشی﴾ (نجم )54-43/نشان از منتهى شدن
هوی /ف َ
کانُوا ُهم اَظ َل َم َو اَط َغیَ /و ُ
المؤتَ ِف َک َه ا َ َ
خلقت و تدبير به خداى سبحان را بر مى شمارد و سـيـــاق در هـمـه ايـن آيـات سـياق
انحصار است و مىفهماند كه ربوبيت منحصر در خداى تـعـالى اسـت و براى او شريكى
در ربوبيت نيست و انحصار منافات با وساطت اسباب طـبـيـعـــى و يـا غـيـر طـبـيـعـى
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در آن امـــور ندارد مانند واسطه بودن مسرت و اندوه درونى و اعـضايى كه اين مسرت و
اندوه را نشان مىدهد در تحقق خنده و گريه و يا واسطه شدن اسباب طبيعى و غير طبيعى
متناســب در احياء و اماته و در خلقت نر و ماده ،و پديد آمدن غنى و فقر و يا نابود كردن
امتهاى هالك ،چون وقتى اين اسباب هم همه مسخر امر خدا باشند و هـيـچ اسـتـقـاللى
از خود نداشــته و از ما فوق خود منقطع نباشند ،قهرا وجود آنها و آثار وجوديشان و آنچه
كه بر آنها مترتب مىشــود ملك خداى تعالى خواهد بود و كسى و چيزى شريك خدا در
اين ملك نيست( .طباطبایی)78-77 /19 :1374 ،
در آیه ﴿ 2ما َض َّل ِ
صاحبَ ُکم َو ما غ ََوی﴾ که به معنی پیامبر از حق رو يگردان نگشته است
و از مسیر هدایت به گمراهی منحرف نشده است و در آنچه برای شما آورده است ،راه باطل
نپیموده اســت« ،غوی» به معنی «ظل» اســت و اینکه دو بار یک معنی آمده است به منظور
تأکید بیشتر بوده است .بعضی گفتهاند :یعنی تالش او بیاثر نمانده است؛ بلکه به ثواب الهی
و کرامت او خواهد رسید( .طبرسی)379/23 :1360 ،
ون َّإل ال َّظ َّن﴾ که در آیه  23آمده بود تکرار میشود تا بگوید این
در آیه  28جمله ﴿إن یَتَّبِ ُع َ
بتهایی که شما میپرستید فقط و فقط یک گمان و وهمی است که هیچ دلیلی برای اثبات
آن ندارید چون کلمه ظن به معنی توهم است نه اعتقاد و بر خالف کلمه علم که در آیه 28
به کار رفته علمی اعتقد و تصدیقی کامل اســت ولی ظن ،وهمی اســت که نمیشود به آن
اعتماد و بر اساس آن به مسائل دینی عمل کرد .همچنین برخی از مفسران نیز به این اعتقاد
دارند که در همین آیه  28میتوانست به جای اسم ظاهر به ضمیر اکتفا میکرد ولی فرموده
الح ِّق َشیئًا﴾ تا به عنوان مثال مورد استفاده قرار گیرد.
﴿و أ َّن ال َّظ َّن َل یَغنَی ِم َن َ
َ

نتیجهگیری

با تالشهایی که در سبکشناسی سوره نجم در سه سطح آوایی و ترکیبی و بالغی صورت
گرفت؛ نتایج زیر حاصل آمد:

در سطح آوایی سوره نجم به بررسی موسیقی سوره پرداخته شد .کاربرد صنایع بدیعی مثل
ســجع (فاصله) در پایان  56آیه از  62آیه این سوره و آوای حروف که در این سوره بیشتر
به حرف الف ختم میشــود و هماهنگی و تناسب خاصی با معانی و محتوای آیات دارد و
سبب انسجام متن و جلب مخاطب میشود.
در ســطح ترکیبی نیز تقدیمها و تأخیرهای موجود در آیات انحصارهایی را میرساند که
دلیلی بر باطل بودن افکار مشرکان است و گاهی نیز این تقدیمها و تأخیرها دلیلی است تا
موسیقی حاکم بر سوره را حفظ کند.
افعال منفی به کار برده شده در سوره دارای اغراض و اهداف خاصی هستند؛ به طور مثال
یکی از این اهداف این است که به مشرکان برساند که پیامبر اکرم (ص) نه تنها در حال بلکه
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در گذشته نیز در راه و مسیر حق حرکت کردهاند و هیچ وقت از این راه منحرف نشدهاند.

به کار بردن حروف عطف در این ســوره انجام شــدن کارها را در زمان مشخص ،نشان
میدهد و به خواننده میفهماند که برخی حروف عطف دو بار و در دو زمان متفاوت انجام
شدن فعلی را که معطوف در آن با معطوفعلیه شریک است ،میرساند.
در سطح بالغی نیز با به کار گرفتن اسلوب حصر و برخی تضادها تمامی کارها و مالکیت
همه چیز و اجازه همه آنها را به خداوند محصور میکند.
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پس از خبر دادن از قضیه معراج پیامبر ،بطالن بتهای مشــرکان ،منتهی شدن همه کارها
به سوی خداوند متعال و برپایی و راست بودن جهان دیگر (قیامت) همه را به سجده کردن
بر خداوند و پرستیدن خداوند متعال امر میکند و این را در آیهای آورده است که حتی در
صورت خواندن و یا شنیدن این آیه باید به سجده رفت.
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