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چکیده
هدف از بررســی سبکهای زیباشناختی جزء ســی توجه به قالب و ساختار آیات این جزء
در انتقال پیام و محتوایش به مخاطب اســت .ســاختارهای زیباشــناختی مورد بررسی در
این پژوهش شامل ســبکهای ادبی ،سورههای مکی ،نظم آهنگ ،فاصله ،تأکید و سوگند
میشــود که هر کدام در قسمتهای مختلف آیات جزء ســی به کار رفته و ارتباط درونی
متن با بیرون آن را با تناسب و ویژگیهای منحصر به فرد خود پردازش نموده است .بیشتر
آیات جزء سی کوتاه و با فواصل نزدیک به هم هستند؛ ولی بسیاری از معانی هدایتی را در
قالب سبکهای زیباشناختی در خود دارند .این کوتاهی آیات و سورهها به همراه سبکهای
زیبــا و نظم آهنگ ج ّذاب آنها ،معانی پربار در الفاظ کم و ســاختارهای هنری جدید تأثیر
بسیار عمیقی بر روی مخاطبان میگذارد .پردازش این سبکهای مختلف درآیات جزء سی
انســجام کامل و همسانسازی معنا و لفظ آیات را به زیبایی به تصویر کشیده است .در این
پژوهش با روش ارائه شــواهد آیات قرآنی و تحلیل آنها ســاختارهایی از این سبکهای
زیباشناختی بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی :سبک شناسی ،زیباشناختی ،تصویر هنری ،جزء سی قرآن کریم

 .1مقدمه

واژه «اســلوب» از نظر لغوی به معنای راه و واژه «ســبک» به معنای ذوب کردن و در قالب
ریختن است .وقتی گفته میشود« :أنتم في اسلوب سوءٍ» یعنی در راه بدی قرار دارید( .ابنمنظور،
162 ،6 :1992و )319این دو واژه در معنای اصطالحی خود به روش و شیوه اطالق میگردند.
اسلوب فال ٍن» یعنی به راه و روش او رفتم .این کلمه در معنای
کت
«ســ َل ُ
َ
وقتی گفته میشودَ :
وسیعتر به هنر یا شاخههای سخن تعریف میشود .وقتی گفته میشودَ :
«أخذ فالنٌ في أسالیب
من القول» یعنی از هنرهایی پیروی نمود و راهها و شیوههایی را به کار بست( .همان)
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سابقه کاربرد واژه سبک در معنای لغوی و اصطالحی آن به قرنهای سوم و چهارم هجری
در آثار ادیبانی مانند :جاحظ ،ابوهالل عســکری ،ابنقتیبهّ ،
خطابی ،عبدالقاهر جرجانی و ...
میرســد .سبک از نظر جرجانی شامل دو جنبه سخن اســت؛ یکی روش اندیشهورزی و
دیگری روش بیان که ارتباط محکمی بین این دو وجود دارد .او در تعریف سبک میگوید:
«هرگاه شاعر در معنا و غرضی روشی را برگیرد و شاعری دیگر در گونه نظم او به آن روش
روی آورد و آن را در شعرش بیاورد ،آن را سبک گویند( ».جرجانی)361 :1978 ،
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در پژوهشهای ادبی واژه ســبک با هنر مقرون گشــته و به معنای اصالت و تجدید به
کار رفته است؛ چنانکه خطبای عرب کالم را به یک شیوه نیاوردهاند ،بلکه به تن ّوع و تفنّن
پرداختهاند؛ گاه کوتاه و گاه بلند سخن گفتهاند تا با احوال شنوندگان و موقعیت کالم سازگار
باشد( .کواز)46 :1386 ،

در ادب فارسی و عربی تعبیرهای «طرز ،اسلوب ،روش ،سیاق و نمط» مترادف واژه سبک
به کار رفتهاند .این واژه در معنای عام آن عبارت است از «شیوهی انجام یک کار» و در معنای
اصطالحی آن عبارت است از «شیوه کاربرد زبان در یک بافت معیّن ،به وسیله شخص معیّن،
برای هدفی مشخص»( .فتوحی)34 :1391 ،

در نامگذاری سبکها اغلب به دو سبک علمی و ادبی اشاره میشود .مقصود این پژوهش
سبک ادبی و گونههای مختلف زیباشناختی آن در تصویرپردازی آیات قرآنی است« .سبک
ادبی شــیوهای از سخن است که اهداف زیباشناسی در همه سازههای کالمی آن در سطوح
زبان ،عقاید ،ساختار و پیرنگ ،اولویت دارد و همه این سازهها تابع هنجارهای زیباییشناسی
هســتند( ».همان )79 :بنابراین ،ویژگی مهم ســبک ادبی جنبه زیباییشناسی آن است که با
گزینش واژگان و جمالت زیبا و مناسب با بافت متنی ،تصویرگری و خیالپردازی آن متن
را ترسیم میکند.
در ســبک ادبی معانی زاییده احســاساند و اندیشــهها و ایدهها به روش تأثیرگذار در
ســاختارهای ادبی بیان میشوند ،بنابراین سبک ادبی دو ویژگی مهم دارد« ،یکی برانگیختن
عاطفه و احساس ،زیرا عاطفه؛ مخصوص ًا عاطفه تأثیرگذار ،مقصود اصلی عبارات ادبی است.
دیگری قوه خیال و تصویرگری ذهنی که با ابزاری مانند مجاز ،تشبیه و کنایه به تصاویر ادبی
میپردازد( ».مطعنی)54 :1388 ،

قرآن کریم با واژگان ،اندیشه و سبکهای سخنوری ویژهای که دارد برتر و فراتر از شعر
و نثر و ویژگیهای آنها اســت .به همین دلیل «سبک قرآن همان قرآن است و اطالق لفظ
قرآن بر آن کافی است( ».همان)227 :
ســبک سورههای کوچک قرآن متضمن امور غیبی و دانشهای بشری و مسائل تشریعی
اسالم نیست ،در حالی که همین سورههای کوچک بود که از همان لحظات نخستین ظهور
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اســام عربزبانان را مســحور خود نمود؛ یعنی در همان زمان که مسائل مهم اجتماعی،
تشریعی و اهداف بزرگ اسالم مطرح نبوده است ،روی احساسات آنها اثر گذاشته و آنها
را در حیرت و شــگفتی فرو برده است .ناچار باید در این سورههای کوچک عنصری باشد
که مخاطبان خود را افسون کرده و بر مؤمن و کافر استیالء یافته است .این سورههای کوچک
در اول اســام با سبک اعجازآمیز گفتاری خود باعث جذب بسیاری از افراد به اسالم شده
است( .سید قطب)17 :2002 ،
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هدف از بررســی سبکهای جزء ســی توجه به قالب و ساختار آیات این جزء در انتقال
پیام و محتوایش به مخاطب اســت .ســاختارهای ادبی قابل بررسی در این قسمت از قرآن
سبکهای ادبی ،سورههای مکی ،نظم آهنگ ،فاصله ،تأکید ،سوگند و دیگر گونههای ادبی را
شامل میشود که هر کدام در قسمتهای مختلف این آیات به کار رفته و ارتباط درونی متن
با بیرون آن را با تناسب و ویژگیهای منحصر به فرد خود پردازش نموده است.

اين پژوهش با روش تحليلی-توصيفی و ارائه شــواهد قرآنی ،گونههایی از ســبکهای
زیباشناختی را در جزء سی بررسی و تحليل میکند .تاکنون استادان و پژوهشگرانی در زبان
عربی و فارسی به بررسیهایی در این موضوع پرداختهاند ،ولی به بررسی موضوعی و جزئی
بیشتر نیاز است .در بعضی از کتابها مانند االسلوب في االعجاز البالغي للقرآن الکریم اثر
دکتر ک ّواز ،اســلوب التوکید في القرآن الکریم اثر محمد حسین ابوالفتوح ،خصائص التعبیر
النص القرآني اثر دکتر
القرآنِي و سماته البالغیه اثر عبدالعظیم المطعنی ،التقابل الجمالي في ّ
جمعه ،زیباییشناسی آیات قرآن اثر دکتر سیدی و سبکشناسی اثر دکتر فتوحی ،جنبههایی از
سبکهای زیباشناختی با موضوعاتی مانند :رویکردهای سبک قرآنی ،دیدگاههای دانشمندان
در تعاریف و کارکرد ســبکهای قرآنی ،گونههای سبکهای زیباشناختی در آیات قرآنی،
اهمیت تصویر ،آهنگ و گزینش واژگان در سبک بالغی آیات قرآنی و  ...بررسی شده است؛
اما در اين حوزه به ویژه در آیات جزء ســی به پژوهش بســیاری نیاز است؛ چرا که معانی
واالی قرآنی با ســبکهای زیباشــناختی واژگان آن رابطه کاملی دارند و نظام روابط بیانی،
تصویری و فکری آیات در سبکهای هنری و زیباشناختی آن بهطور روشن و آشکار خود
را مینمایاند و از طرف دیگر کارکرد سبکهای زیباشناختی جزء سی در تصویرگری آیات
برای توضیح ،تبیین ،تأکید و رســایی معانی و اندیشــههای آن ،که میتوان از خالل روابط
منسجم آیات مشاهده نمود ،بسیار است.

 .2سبک ادبی جزء سی قرآن کریم

در آیات قرآنی لحن سخن گاهی علمی است و گاهی ادبی و گاهی تاریخی و  ...ولی همه
این مطالب را در عبارتهای زیبا و ادبی بیان کرده است ،به همین جهت سبک غالب قرآن،
سبک ادبی است .در این میان ،آیات جزء سی به خاطر کوتاهی و انسجام کامل ،گنجینهای
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سرشــار از ویژگیهای ادبی است .مهمترین آنها داشتن نثر آهنگین ،اختصار بیان با الفاظ
همســان با معنا و آهنگ فواصل آیات اســت؛ مخصوص ًا هنگام قرائت که به زیبایی آشکار
میشود .این ســبک ادبی آیات قرآنی نثر عربی را از سدههای دوم به بعد تحت تأثیر خود
قرار داده اســت .استفاده از سبک ادبی و بینامتنی آیات جزء سی گاهی در نقدهای سیاسی
اجتماعی بعضی از شاعران معاصر عرب نیز چشمگیر است .احمد مطر در اشعار انتقادآمیز
سیاسی خود از آیات بسیاری مخصوص ًا سورههای جزء سی و سبک نگارشی آنها استفاده
«و ال ْ َع ْصر  ،...إ َِّن
کرده اســت؛ به عنوان مثال با استفاده از سورههای عصر و تکویر میگویدَ :
ِْ
نباح کالب القصر ،قبل
ــان ل َ ِفي ُخ ْسرٍ ،في هذا العصر ،ف ِإذَا ُّ
النْ َس َ
َّس ،أذّن فی الطرقات ُ
الص ْب ِح تَنَف َ
اذان الفجر ،وانعلقت ابواب یتامی  ،...وانفتحت ابواب القمر» (مطر)127 ،1 :1987 ،
الشر ،فانکره خالق
و در قصیدهای دیگر با استفاده از سوره ناس میگوید« :لکي أنجو من ّ
الناس ،لیأ من خانق الناس ،فالعن ّ
دساس و وسواس و خنّاس» (همان51 ،1 :ـ)52
کل ّ

سبک انسجام و روانی آواها در جزء سی به خاطر کوتاهی آیاتش بیشتر مشاهده میشود.
واجها و آواها در انسجام و هماهنگی شگفتی با یکدیگر قرار دارند .این حروف و اصوات
در این ســورهها از همدیگر تنافر و تعقید ندارند ،بلکه در اوج فصاحت و بدون پیچیدگی
و ســلیس و روان در کنار یکدیگر چیده شــدهاند .ویژگی ادبی -هنری مهمی که در آیات
قرآنی ،مخصوص ًا در آیات جزء سی وجود دارد ،هنر خداوند در آفرینش زبان و ساختار متنی
آیات اســت؛ یعنی تأثیرگذاری آوایی قرائت قرآن که در اصل زبان گفتاری قرآن است و بر
اساس ساختار محکم حروف و حرکات واژگان و موسیقی آنها ،تأثیرگذاری و تحولدهی
خاصی در مخاطب خود دارد؛ برای مثال در ســوره فجر ،آیات میانی آن با ساختار متنی و
موسیقیایی بینظیری ،هماهنگ با معنای جمالت آن و نوع حروف چیدهشده کام ً
ال تناسب و
ال ُحبّ ًا َج ّم ًا * َك َّ
ون ال ْ َم َ
اث أَ ْك ً
ال إِذَا ُد َّك ِت
ون ال ُّت َر َ
ال ل َ ّم ًا * َو تُ ِح ُّب َ
﴿و تَ ْأ ُك ُل َ
تأثیرگذاری آوایی داردَ :
َْ
ك َو ال ْ َم َل ُ
اء َرب ُّ َ
ك َص ّف ًا َص ّف ًا﴾ (فجر19 :ـ)22
ال ْر ُ
ض َد ّك ًا َد ّك ًا * َو َج َ
انتخــاب آوایی حرف کاف برای معانی خوردن ارث ،خرد شــدن زمین ،صف به صف
آمدن فرشــتگان و امر خداوند ،هماهنگی معنایی و آوایی کامل دارد .آمدن تشدید در آخر
این آیات ،موسیقی دیگری به تلفظ آوایی آنها بخشیده است .تأکیدهای آخر آیات همگی
گویای تأثیرگذاری و تح ّولبخشــی در شــخص مخاطب در دوری از این صفات است.
همچنین در ســوره نازعات تکرار ضمیر «ها» همراه با موسیقی و آهنگ حروف و کلمات
پردازششــده ،نشانه ســبک ادبی واالیی در هماهنگی و تناسب ســاختار واژگان و معانی
َ
ََ َ
ش
اء بَنَا َها * َرف ََع َس ْم َك َها ف ََس َّوا َها * َو أَغ َْط َ
بیانشــده در آنها است﴿ :أأنْتُ ْم أ َش ُّد َخ ْلق ًا أ ِم َّ
الس َم ُ
َ
ل َ ْي َل َها َو أَ ْخر َج ُض َحا َها * َو ْ َ
ض ب َ ْع َد ذل ِ َ
اء َها َو َم ْر َعا َها * َو ال ْ ِجبَ َ
ال
ال ْر َ
ك َد َحا َها * أ ْخ َر َج ِم ْن َها َم َ
َ
أَ ْر َسا َها﴾ (نازعات27 :ـ)32
یکی از ویژگیهای نهفته در سبک ادبی سورههای جزء سی ،مملوء بودن از تصاویر هنری
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ّ
جذاب و نافذ بودن ســاختار زیبای واژگان آن اســت؛ برای مثال در اولین سوره نازلشده
(علق) فواصل کوتاه آیات ،همراه با ســجعی که نزد عرب آن زمان شــناخته شــده بود ،به
همراه موسیقی درونی و بیرونی واژگان و جمالت ممزوج شده ،ارتباط و تناسب ساختاری
و معنایی محکمی ایجاد کرده اســت .از نظر معنا در ابتدای اولین ســوره ،امر به خواندن و
علم و دانش بیان شده است؛ یعنی دینی که میآید بر پایه علم و دانایی انسانها است و دل
سپردگان به این دین باید با علم و یقین آن را پذیرا باشند .از نظر سبک ادبی آوردن صنعت
توجه است .به عنوان مثال در آیات ﴿ َك َّ
ال إ َِّن ْ ِ
ان
التفات و کارکرد آن در این سوره قابل ّ
النْ َس َ
َ
آه ْاســتَ ْغنَى * إ َِّن إِلَى َرب ِّ َ
الر ْج َعى﴾ (علق6 :ـ ،)8در دو آیه اول کلمه انســان
لَيَ ْط َغى * أ ْن َر ُ
ك ُّ
و ضمیر راجع به آن غایب آمده اســت و در آیه آخر به صورت مخاطب بیان شده است تا
تهدیدی باشد برای انسانی که طغیان میورزد و خود را بینیاز از خداوند میبیند .همچنین
﴿أرأَ ْي َت ال َّ ِذي يَ ْن َهى * َع ْبدا ً إِذَا َصلَّى﴾ (علق9 :ـ ،)10در آیه
التفات از مخاطب به غایب مانندَ :
اول خطاب به پیامبر اسالم ،فعل مخاطب آمده است و در آیه دوم با ذکر اسم «عبداً» و فعل
«ص ّلی» التفات به غایب شده است.

همچنین همزه استفهام ،اصل ادات استفهام است ،ولی این حرف با خروج از معنای اصلی
استفهام ،معانی مختلفی را میپذیرد که در آیات قرآنی تصاویر مختلفی از این معانی وجود
دارد .یکی از تصاویری که در آیات این سوره از ترکیب همزه استفهام و فعل «رأی» وجود
أیت» است؛ برای مثال در آیات زیر دقت شود:
دارد ،ساختار «أ َر َ
ان َع َلى ال ْ ُه َدى * أَو أَمر بِالتَّ ْقوى * أَ
﴿أَ َرأَ ْي َت الَّــ ِذي يَ ْن َهى * َع ْبدا ً إِذَا َصلَّى * أَ َرأَ ْي َت إ ِْن َك َ
َ
ْ ََ
َرأَ ْي َت إ ِْن َك َّذ َب َو تَ َولَّى﴾ (علق9 :ـ ،)13در این ساختارها همزه استفهام از معنای اصلی خارج
تعجب را میدهد .خداوند متعال در این آیات با آوردن اصطالح
شده و معنای تقریر ،تنبیه و ّ
مجسم میکند
رؤیت که دیدن با علم و یقین یافتن را نتیجه میدهد ،تصویری از آن صحنهها ّ
که گویا مخاطب در آن صحنه حضور داشــته و آن را نگریسته است و هیچگونه ابهامی در
ت» به
پذیرش آن صحنه و نتیجهاش ندارد .این نوع تصویرسازی با استفاده از واژگان «أ َرأيْ َ
جای «ألَم ت َْس َمع» برای جلب توجه مخاطب و یقین یافتن از آن موضوعی که مطرح میشود،
از ســاختارهای زیبای قرآنی است که در آیات مختلف دیگر نیز تکرار شده است .تا آخر
این سوره با سبک زیبای ادبی و بیانی ،موضوعات مختلف مطرح شده و انسجام و استواری
جمالت همراه با موسیقی و نظم آهنگ واژگان به تصویر کشیده شده است.

 .3سبک سورههای مکی جزء سی

اندیشمندان علوم قرآنی برای تشخیص بعضی از مباحث قرآنی آیات مثل ناسخ و منسوخ،
عدم تحریف آیات و شناخت مکان و زمان نزول سورهها به تقسیمبندی سورههای مکی و
مدنی میپردازند .در کتب علوم قرآنی سه نظر مهم برای این تقسیمبندی آمده است:
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 -2از نظر زمانی ،آیاتی که قبل از هجرت به مدینه نازل شدهاند ،مکی و آیاتی که بعد از
هجرت نازل شده است ،مدنی هستند؛ اگرچه بعد از فتح مکه در شهر مکه نازل شده باشند.
همچنین آیاتی که هنگام هجرت بین راه مکه و مدینه نازل شدهاند ،چون قبل از رسیدن به
مدینه بوده است ،مکی بهحساب میآیند.
 -3از نظر مخاطب ،آیاتی که مخاطبشان اهل مکه هستند ،آیات مکی و آیاتی که مخاطبشان
اهل مدینه هستند ،آیات مدنی هستند( .زرقانی 135 ،1 :1996ـ)137
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 - 1از نظر مکانی ،آیات مکی آیاتی هستند که در مکه نازل شدهاند؛ اگرچه بعد از هجرت
پیامبر اسالم باشد و آیات مدنی آیاتی هستند که در مدینه نازل شدهاند.

از آنجایی که برای تشــخیص سورههای مکی و مدنی نص قاطعی از سوی پیامبر اسالم
(ص) و امامان معصوم (ع) نیامده اســت ،بر اساس اجتهاد و تعاریف علما این تقسیمبندی
انجام میشــود .بنابراین نمیشود به همه آنها اعتماد کامل نمود و «هر کدام نواقصی دارند
که با بعضی از سورهها مناسب نیست( ».ابوزید)147 :1389 ،
ســبک آیات مکی ،که سورههای جزء سی اغلب در این سبک قرار دارند ،در جنبههای
زیر است:

 -1از نظر ساختار :اســلوب زبانی یا ویژگیهای اسلوبی ساخت و ترکیب آیات ،یکی از
مهمترین و سادهترین راه تشخیص آیات مکی است .ابنخلدون در این باره گفته است« :یکی
از وجوه تمایز میان سورههای آیات مکی و مدنی را میتوان کوتاهی و بلندی آنها دانست ،به
سبب همین نزول تدریجی قرآن ،سورهها و آیاتی که در مکه نازل میشد ،کوتاهتر از آنهایی
بود که در مدینه فرود میآمد( ».ابنخلدون ،)71 :1988 ،این نظر ابنخلدون را برای شناخت
مکی و مدنی آیات از جهاتی میشود اولویت داد :اوالً آیاتی که در مکه نازل شده با توجه به
رویکرد انذار و هدف اصلی اثرگذاری در ابتدای ظهور اسالم ،با زبانی کوبنده و آهنگین پدیدار
شدهاند و این سبک ســاختاری در سورههای کوتاه مکی رایج است .دلیل دوم مراعات حال
نخستین گیرنده وحی به منظور عادت کردن آن حضرت به حالت وحی است .ویژگی دیگری
که میتواند ســورههای مکی را از مدنی متمایز کند ،رعایت فاصله است؛ زیرا این ویژگی از
جمله ابزارهای زبانی اثرگذار یا انذار میتواند باشد( .ابوزید)152 :1389 ،

 -2از نظر واژگان :در ســورههای مکی به خاطر فواصل کوتاه آیات ،سجع بیشتر به کار
رفته است .استفاده از سجع شاید به خاطر این است که عربها تازه از مرحله جاهلیت وارد
مرحله جدید اسالمی شدهاند و هنوز مخاطبانی هستند که توجه بیشتر به ساختارهای بیرونی
ســخن دارند .از طرفی بازارهای ادبی و شعری عرب بیشتر در مکه و اطراف آن بوده است
و مخاطبان قرآن در مکه کسانی هستند که با این روش سخن آشنایی داشته و توجه بیشتری
به زیبایی ظاهری واژگان داشــتهاند .در حالی که در آیات مدنی این زیبایی بیشــتر درونی
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اســت .همچنین سبک خطاب به مردم در این ســورهها به صورت ایجاز بوده است؛ یعنی
آیات سورههای مکی کوتاه و سورهها نیز کوتاه است؛ زیرا مردمی فصیح و سخنور بودهاند.
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 -3از نظر ریتم و آهنگ :آیات مکی با حروف ،واژگان و ترکیبهایش همراه با انســجام
آوایی ،صفــات و ویژگیهای ریتمی حروف ،منبع مهمی برای ســاخت تصاویر هنری و
زیباشناختی در قرآن کریم است .حروف استفادهشده در این آیات بر اساس مخارج صوتی،
ویژگیها و صفاتی که در موســیقی و ریتم تلفظ آنها وجود دارد ،تولید شده و با همدیگر
تناسب خاصی دارند .هر ویژگی این حروف صدایی دارد و از این تن ّوع در آواهای حروف،
نغمههای موســیقی یا ریتمهایی به وجود میآید که بــر روان تأثیرگذارند .در آیات مکی
استفاده حروف با ریتم و موسیقی تند و تلفظ پر و سنگین آنها تناسب کاملی با معانی تند
و شــدّ ت حوادث آن واژگان دارد .این موضــوع در کاربرد کلمات و نوع حروفی که برای
موضوع قیامت و حوادث وحشــتناک آن استفاده شده است ،بهروشنی مشاهده میشود؛ به
عنوان مثال ،ریتم حروف در واژگان «القارعهّ ،
الصاخه ،الراجفه ،الرادفه ،واجفه،
امه ،الغاشیه،
ّ
الط ّ
خاشــعه و ناصبه» که به وزن و ساختار اسم فاعل آمدهاند و با قدرت و شدّ ت آهنگ تلفظ
و کشــیدگی حروف و گاهی مشــدّ د بودن آن همراه است ،از سختی و شدّ ت حوادث روز
قیامت و تصویری گویا از هماهنگی الفاظ و حرکات حروف و مدهای آن با معانی کلمات
و نوع حوادث آن روز حکایت دارد.
 -4از نظر محتوا و پیام :مهمترین ویژگیهای محتوایی ســبک ســورههای مکی عبارت
است از:

الف) حمله تند و کوبنده به شرک و بتپرستی و شبهههایی که مردم مکه به خاطر شرک
و بتپرستی به آن متوسل میشدهاند.
ب) گشــودن چشم مســلمانان بر شواهد حق در دل و جانشــان ،نشانههای خداوند در
هستی ،تن ّوع در استدالل و شیوهها ،اعتراف به یگانگی خداوند و ایمان به رستاخیز.
ت) ســخن درباره عادات زشــت عرب مثل خونریزی ،قتل ،زنده به گور کردن دختران،
خوردن مال یتیم.
ث) شرح و تبیین مبانی اخالقی ،حقوق اجتماعی ،خشونت و طرح مسائل ایمان ،اطاعت،
محبت ،رحمت و احترام به دیگران.

ج) داســتان پیامبران و امتهای پیشین ،بیان سنتهای الهی در هالک کافران و سرکشان
و پیروزی اهل حق.
ح) سوگندهای زیاد (زرقانی142 ،1 :1996 ،ـ)143

 .4سبک نظمآهنگ و موسیقی جزء سی
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واژگان قرآنی با صداهای بلند ،کوتاه ،ســکون ،تشدید و مدّ  ،نوعی موسیقی ایجاد میکند
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که گوشنواز و دلنشین است .این واژهها از حروفی تشکیل شدهاند که عالوه بر رسانندگی
معنا ،موسیقی زیبا و ّ
جذابی هم دارند .با توجه به ویژگیها و صفات حروف در علم تجوید،
ورود این حروف در یک واژه و همنشینی آنها با هم ،سبب شکلگیری موسیقی خاص این
واژگان میشــود که در نهایت فضای کالم آهنگین شده و تأثیرگذاری بیشتری پیدا میکند.
موســیقی در واژگان قرآن به طبیعت واژگان در زبان عربی باز میگردد .فرهنگ شفاهی و
شنیداری نزد عرب از اهمیت باالیی برخوردار بوده است ،به همین دلیل عربها به موسیقی
و ارزش آن در تأثیرگذاری اهمیت داده و آن را یک ارزش کالمی میدانســتند( .ســیدی:
225 :1390ـ)227
هدف از نظمآهنگ و موسیقی آیات جزء سی ،زیبایی لفظی یا آهنگ و موسیقی بیرونی
واژگان و نیز زیبایی معنوی یا موســیقی درونی و تصویرگری معنایی آیات این جزء است.
یکی از جنبههای اعجازی آیات قرآنی ،مخصوص ًا در جزء سی ،سبک آهنگین و شیوه القای
متن ّوع متن آیات به مخاطب است .این اعجاز آهنگین قرآن فقط در واژگان و مفردات کلمات
نیســت ،بلکه به شیوه تألیف ،نظم کالم و اشــکال و گونههای واژگان به کار گرفتهشده در
ساختارهای آیات قرآنی باز میگردد.

مســجع بودن متن ،رعایت فواصل ساختارها ،طوالنی نبودن
از جمله شــرایط آهنگین و
ّ
آنها ،تعادل و توازن بین ساختارها در استفاده از واژگان ،نزدیکی جمالت به یکدیگر از نظر
نوع حروف و زیر و بم حرکات و آواها و عدم تعقید و تک ّلف در اســتفاده از واژگان برای
مسجع کردن متون است.
ّ
سبک نظمآهنگ و موسیقی جمالت در آیات جزء سی به حدی زیبا و ّ
جذاب بوده است
کــه عربهای زمان ظهور قرآن کریم را غافلگیر مینمــود؛ به گونهای که با وجود عناد و
کفرشان ،با شنیدن آن ناخودآگاه به استماع بیشتر آن میپرداختند و زمانی که اثر این اعجاز
موسیقی کالم همراه با تأثیر محتوای آن را مشاهده میکردند ،با طرح مسائلی مانند سحر و
جادو بودن آیات یا اقتباس آن از سجع کاهنان و شاعر بودن پیامبر اسالم (ص) به فکر مقابله
بــا آن و تضعیف تأثیر آن بر میآمدند .زرقانــی میگوید« :این زیبایی صوتی یا نظمآهنگ،
نخســتین چیزی بوده اســت که گوش عربها از همان آغاز نزول قرآن ،آن را حس کرده
بود تا آن زمان از چنین نثری آگاه نبودند تا جایی که عربها گمان بردند قرآن شعر است».
(زرقانی)223 :1996 ،
راز این هماهنگی ،همسازی و همآوایی ساختارهای متنی آیات را ،غیر از سیاق استوارشان،
باید در موســیقی و ســجع درونی آنها که با نظم و ســیاق خاصی عبارت را به هم پیوند
میدهد ،دانست( .سید قطب )20 :2002 ،موسیقی باطنی آیات با موسیقی خارجی و ظاهری
آنها تفاوت بسیار دارد .در موسیقی ظاهری ،تقسیم واژگان به قسمتهای مساوی که دارای
سجع ،جناس ،تناظر ظاهری ،قافیه و بحور عروضی است ،احساس میشود .ولی در موسیقی
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درونی و باطنی آیات که خالی از این تقســیمات اســت ،عظمــت و بزرگی معنا از درون
جمــات و واژگان در قلب مخاطب طنین میافکند و اثرگذاری و تح ّول در مخاطب را به
انجام میرساند .استفاده از حروف مدّ و لین «واو ،یاء ،الف» در آخر فواصل آیات یا واژگانی
که به حروف «میم و نون» یا «واو و نون» یا «یاء و نون» ختم میشوند ،یکی از عوامل ایجاد
نظمآهنگ و موسیقی آیات اســت ،ولی اگر به حروف دیگری ختم شود ،با صوت جمله،
تقطیع کلماتش یا سیاق گفتارش در آن جمله تناسب دارد( .رافعی )162 :2007 ،برای مثال
اگر به کلمات آخر سوره تین توجه شود ،این موضوع کام ً
﴿و التِّينِ َو
ال رعایت شده استَ :
َ
هذا الْبَ َل ِد ْ َ
ال َّز ْيتُ ِ
ين * َو َ
ال ِمينِ * ل َ َق ْد َخ َل ْقنَا ْ ِ
اه
ان فِي أ ْح َسنِ تَ ْقو ٍ
النْ َس َ
ون * َو ُطو ِر ِسينِ َ
ِيم * ثُ َّم َر َد ْدن َ ُ
الصال ِ َح ِ
ون * ف ََما يُ َك ِّذب ُ َ
ات فَ َل ُه ْم أَ ْج ٌر غ َْي ُر َم ْمنُ ٍ
ك ب َ ْع ُد
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
ين * إِالَّ ال َّ ِذ َ
أَ ْس َف َل َســافِلِ َ
ين َ
بِالدِّ ينِ * أَ لَيس َّ
ين﴾ (تین1 :ـ )8همچنین همه آیات سوره مطففین به «ون،
اللُ ب ِ َأ ْح َك ِم ال ْ َحا ِك ِم َ
ْ َ
ین و م» ختم میشود که زیبایی آهنگ و موسیقی این سوره در استفاده از این حروف است:
ين إِذَا ا ْكتَالُوا َع َلى النَّ ِ
ون *
اس يَ ْستَ ْوفُون * َو إِذَا َكالُو ُه ْم أَ ْو َو َزنُو ُه ْم يُ ْخ ِس ُر َ
ين * ال َّ ِذ َ
﴿و ْي ٌل ل ِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
أَ َ
اس ل ِ َر ِّب ال ْ َعال َ ِمین﴾ (مطففین1 :ـ)6
ن
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ئ
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اگر در این آیات دقت شود ،تناسب و هماهنگی بین طبیعت صوتی حروف استفادهشده و
طبیعت محتوای این آیات در ساختار اصلی واژگان آن کام ً
ال مراعات شده و آشکار است .در
واژه «مطففین» تکرار حرف فاء همراه با تشدید بعد از حرف «ط» ،که صوت تفخیمی باالیی
دارد ،برای گرانفروشان نشانه شدّت خشم و تندی بر آنها را آشکار میسازد .در سه آیه بعدی
نیز کلمات آخر آیات با استفاده از نغمه صوتی «ون» و ترکیب حروف «ف ،خ ،ع» (یستوفون،
یُخسرون ،مبعوثون) که صفات استعالء و جهر دارند ،با محتوای توبیخی آیات هماهنگی کامل
دارد .در ادامــه این آیات با تغییــر قافیه به «ین» همراه با واژگانی که از صفات ترقیق حروف
بهرهمندند ،با محتوای حضور نزد پروردگار جهانیان تناسب ساختاری و موسیقیایی کامل دارد.

در بعضی از ســورههای جزء سی وحدت و یکسانی حروف پایانی در سرتاسر سوره و
سجعی که از آمدن مرتب و پیدرپی این حروف ایجاد میکند ،آهنگ و موسیقی زیبایی به
آنها میبخشد .سورههای کوثر ،قدر ،عصر ،اعلی ،لیل ،شمس ،فیل ،اخالص ،ناس از جمله
این سورهها به شمار میآیند؛ به عنوان مثال به آیات سوره فیل دقت کنید:
﴿أَل َ ْم تَ َر َك ْي َف ف ََع َل َرب ُّ َ
اب ال ْ ِفيلِ * أَل َ ْم يَ ْج َع ْل َك ْي َد ُه ْم فِي تَ ْضلِيلٍ * َو أَ ْر َس َل َع َل ْيه ِْم َط ْيرا ً
ك ب ِ َأ ْص َح ِ
ار ٍة ِم ْن ِس ِّجيلٍ * ف ََج َع َل ُه ْم َك َع ْص ٍف َم ْأ ُك ٍ
أَبَاب ِ َ
ول﴾ (فیل1 :ـ)5
يل * تَ ْر ِميه ِْم ب ِ ِح َج َ
آیات این سوره هر یک با سه ایقاع تنبیهی ،خبری و وزن خفیف آمده است« :أَل َ ْم ت ََرَ ،كيْ َ
ف
َف َع َلَ ،رب ُّ َ
ك ب ِ َأ ْص َح ِ
اب الْفِيلِ» .فصول دامنهداری که با یاء ماقبل مکســور و الم پایان مییابند،
جلــوی دید را برای نظر و عبرت باز میکنند و آیات ،اندکاندک کوتاه و ســریع میگردد
تا آخریــن و کوتاهترین آیه با فصل و وزن مفعول ،محکومیت ســتمکاران و متجاوزان را
مینمایاند( .طالقانی)1736 ،3 :1389 ،

گروه اول :پنج فراز دارد که همه از آهنگ موســیقیایی یکسانی برخوردارند .در این گروه
حروف مدّ دار ،اندک و هر فراز از دو کلمه تشــکیل میشود .آغاز آنها مدهای بلند و پایان
آنها فاصله آیه و کلمههای سه حرفی دارند که فقط حرف آخر آنها مدّ دارد« :ضَ بْح ًاَ ،قدْ ح ًا،
ُصبْح ًا ،ن َ ْقع ًاَ ،ج ْمع ًا» .این فرازها با مدهایشان و در پی همآیی حرفهای متحرکشان ،دویدن
اسبها و فرود آمدن سمها و فرا رفتن آنها را به تصویر میکشند.

گروه دوم :مدهایی بلندتر دارد .این آیات گویی با مدها و کشــشهای بلندشان ،خواننده
را به تأ ّملی دراز و آرامشی برای ّ
تفکر فرا میخواند .فاصلهها نیز در این آیهها از نظر آهنگ
بهطور کامل دگرگون میشوندَ ( :کنُود ،شهید ،شدید)
گروه سوم :از یک سو مدهای بلند دارد﴿ :أَ فَ َ
ال يَ ْع َل ُم إِذَا ب ُ ْعثِ َر َما فِي ال ْ ُقبُورِ﴾ (عادیات )9 :و
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در بعضی از سورههای جزء سی ،مانند انفطار و عادیات ،هماهنگی و وحدت حروف میان
دو فقره یا چند فقره است و در فقرههای بعدی تغییر آهنگ ایجاد میشود .این تغییر آهنگ
و حروف در فقرههای مختلف اغلب در ســورههای با آیات بیشتر انجام میپذیرد که باعث
نشاط و ّ
جذابیت بیشتر مخاطب و جلب توجه به آن آیات میشود .اگرچه تغییر آهنگ این
آیات در فقرههای مختلف بیارتباط با تغییر محتوا و لحن سخن نیست؛ یعنی زمانی که لحن
سخن و محتوای واژگان نرم و شاد یا تند و خشن یا بشارت و انذار باشد ،آهنگ و موسیقی
آنها نیز تغییر میکند .در سوره انفطار لحن و سجع آیات در چندین فقره تغییر میکند .پنج
اء انْ َف َط َر ْت﴾ (انفطار )1 :که چهار آیه آن با
آیه اول ،لحن کوتاه با تاء ســاکن دارد﴿ :إِذَا َّ
الس َم ُ
طنین إذا آغاز شــده و نشاندهنده اخبار و انذار مخاطب از وقایع قطعی زمان برپایی قیامت
س َما قَ َّد َم ْت َو أَخَّ َر ْت﴾ (انفطار )5 :با
است .طول موج و تفصیل واژگان آیه پنجم ﴿ َعلِ َم ْت ن َ ْف ٌ
محتوای معنای آن ،که بروز نهایی اعمال ،نتیجه عملکرد انسان و جواب شرط چهار آیه قبلی
ان َما غ ََّر َك ب ِ َرب ِّ َ
است ،هماهنگ است .فقره بعدی با آیه ﴿يَا أَيُّ َها ْ ِ
ك ال ْ َكرِي ِم﴾ (انفطار)6 :
النْ َس ُ
شــروع میشود و نوع آهنگ آن با استفهامی که مطرح شده است ،هماهنگ میشود .آیات
بعدی همراه با آهنگ شدید و سریع ،مراحل خلقت انسان را با تغییر حرف روی آخرشان به
ك﴾ (انفطار )7 :از آیه نهم که با کلمه ّ
اك ف ََع َدل َ َ
تصویر میکشد﴿ :ال َّ ِذي َخ َل َق َ
ك ف ََس َّو َ
کل شروع
میشــودَ ﴿ ،ك َّ
ون بِالدِّ ينِ ﴾ (انفطار )9 :لحن موسیقی آیات ،آهسته و آرام میشود
ال ب َ ْل تُ َك ِّذب ُ َ
تا شاید انسان با اندیشه در درونش به انتخاب راه سعادت یا شقاوت ابدی خود تع ّقل کند.
حــروف آخر این آیات اغلب با «ون ،ین» و گاهی با «میم» که تقارب صوتی با «نون» دارد،
ين * َو َما
ار ل َ ِفي َج ِح ٍ
يم * يَ ْص َل ْون َ َها يَ ْو َم الدِّ ينِ * َو َما ُه ْم َع ْن َها ب ِ َغائِبِ َ
خاتمه مییابدَ .
﴿و إ َِّن ال ْ ُف َّج َ
َ
اك َما يَ ْو ُم الدِّ ينِ * ثُ َّم َما أ ْد َر َ
أَ ْد َر َ
اك َما يَ ْو ُم الدِّ ينِ ﴾ (انفطار14 :ـ( )18طالقانی)1370 ،3 :1389 ،
در ســوره عادیات لحن و آهنگ موسیقیایی واژگان بهروشنی احساس میشود؛ به ویژه
اگر این ســوره به شیوه هنری ترتیل خوانده شود ،چند گروه موسیقیایی در آیاتش مشاهده
میشود:

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399
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از سویی از پی همآیی حرکتها در بعضی واژگان مثل «ب ُ ْعث ِ َر» برخوردار است .فاصلهها نیز
در این آیات «قبور ،صدور» با دو گروه قبلی متفاوت است( .مبارک)153 :1973 ،

 .5سبک ساختار فاصله در جزء سی

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

از زیباترین ساختارهای قرآنی ،هماهنگی و تناسب کلمات و حروف آخر آیات است که
از آن تعبیر به فواصل آیات میشود .در تعریف فاصله قرآنی ،بین قرآنپژوهان اختالف نظر
وجود دارد .در تعریفی گفته شــده است« :فاصله ،کلمه آخر آیه است که مانند قافیه شعر و
قرینه سجع است .علت نامگذاری آن به فاصله ،جدا شدن دو کالم به واسطه آن کلمه است
اب ف ُِّص َل ْت آيَاتُ ُه﴾ (فصلت )3 :است و جایز نیست به آن سجع گفته
و برگرفتهشده از آیه ﴿ ِكتَ ٌ
شود؛ زیرا سجع صدای پرنده است و شرافت قرآن باالتر از آن است که لفظی برای آن به کار
رود که صدای پرنده باشــد( ».زرکشی53 ،1 :1957 ،ـ )54دالیل دیگری که برای نامگذاری
فاصله به جای سجع بیان کردهاند ،نهی پیامبر اسالم (ص) از استفاده سجع کاهنان است ،که
فرمودند« :أسجاعه کسجع الجاهلیه یا أسجع ًا کسجع ُ
الک ّهان» (باقالنی )58 :1997 ،با این حال
در این سخن ،منعی از آوردن سجع در کالم بلیغ نیامده است ،بلکه منع از سخنانی است که
به روش سجع کاهنان ،سخنان باطل را جامه زیبای سجع میپوشاندند.
قرآن به زبان عربی مبین نازل شده است و در آن از اسلوبهای کالم عرب استفاده شده
است و این ساختار استفاده قرآن از سخن عرب به طوری که کسی نمیتواند همانند آن را
بیاورد ،اعجاز است .بنابراین اگر کلمه سجع را برای فواصل قرآنی استفاده کنیم ،ضرری به
اعجاز قرآن وارد نمیکند .بسیاری از اندیشمندان وجود سجع در قرآن را پذیرفتهاند و میان
ســجع و فواصل تفاوتی قائل نشدهاند( .بنتالشاطی277 :1391 ،ـ )286بلکه باید گفت که
سجع قرآنی متنوعتر و واالتر از ساختارهای سجع کالم بشری است و این سبک برتر قرآن
در آوردن سجع در فواصل قرآنی است که بشر را از آوردن همانند آن عاجز کرده است.

فاصلههای قرآنی جزء ســی به خاطر کوتاهی آیاتش ،آهنگ و موسیقی منحصر به فرد و
بالغت واالیی دارند .این فواصل تنها به خاطر مراعات ســجع آخر آیات ،موسیقی بیرونی
و قواعد بالغی حذف ،تقدیم و تأخیر نمیتواند این شــکوه و عظمت را کسب کرده باشد،
بلکه هماهنگی و تناسب صوت و زیبایی ظاهری این واژگان با معانی و مفاهیم درونی این
ســاختارهای ادبی آیات است که این تصاویر هنری زیبا از شکوه و عظمت آیات را آفریده
است که هیچ ســخنوری نمیتواند با آن هماوردی کند .نمونههایی از این ساختار مراعات
فواصل با معانی عبارتاند از:
ك َرب ُّ َ
﴿ما َو َّد َع َ
ك َو َما قَ َلی﴾ (ضحی )3 :حذف ضمیر کاف در آخر « َو
 - 1در سوره ضحی َ
َما َق َلک» غیر از نظریه مراعات سجع با آیات قبل و بعدش که به حرف الف پایان مییابند،
معنای باطنی دارد و آن إبا داشــتن خطاب خداوند به رســول خویش بر صریح عبارت «و
66
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ماقالک» آن هم در موضعی که موضوع آرامش دادن و تســ ّلی بخشیدن به اوست؛ زیرا در
واژه «قلی» احساس طرد و دور کردن خاص و همچنین احساس بغضی شدید وجود دارد.
ك َْ
﴿سبِّ ِح ْاس َم َرب ِّ َ
ال ْع َلى * ال َّ ِذي َخ َل َق ف ََس َّوى﴾ (اعلی1 :ـ )2و در سوره
 -2در سوره أعلی َ
َ
ْ
اء َو ْج ِه َرب ِّ ِه ال ْع َلى * َو ل َ َس ْو َف يَ ْر َضى﴾ (لیل 20ـ ،)21استفاده از کلمه «أعلی» ،که
لیل ﴿إِالَّ ابْتِ َغ َ
«علي» ،غیر از حفظ سیاق آیات قبل و بعد از خود ،تفاوت
اسم تفضیل است ،به جای کلمه
ٌ
معنایی خاصی دارد .در اینجا ترتیب یا تفاوت در رتبه میان دو یا چند چیز اراده شده و تنها
غرض متکلم آن است که بگوید :آنکه أعلی خوانده شد ،در ع ّلو و بلندی به آخرین مراتب
آنجا که هیچ حدی و هیچ قیدی وجود ندارد ،رسیده است .همین نکته داللی در صیغههای
«حسنی ،یُسریُ ،عسری ،أشقی و أتقی» در سوره لیل نیز وجود دارد و این صیغهها از غایت
ُ
ُحسن ،یُسر و تقوی و باالترین حدّ ُعسر ،سختی ،شقاوت و تیرهروزی ،که از آن فراتر وجود
ندارد ،حکایت میکند.
ك َْ
 -3در سوره علق ﴿إ ْق َر ْأ َو َرب ُّ َ
ال ْك َر ُم * ال َّ ِذي َعلَّ َم بِال ْ َق َل ِم﴾ (علق3 :ـ ،)4نیز کلمه «األکرم»
که اســم تفضیل است ،به جای کریم آمده است و فقط بحث مراعات سجع یا وجوهی که
مفسرین برای برتری اکرام خداوند ذکر کردهاند ،نیست ،بلکه مقصود تفاوت رتبه میان اکرم
و کریم اســت .اســم تفضیل در این کلمه حکایت از رسیدن شیء متّصف به چنین وصفی
بــه باالترین حدّ ممکن ،آنجا که هیچ حدی وجــود ندارد یا هیچ مفاضله و تفاوت رتبهای
تصور نشــود ،داللت میکند .در این موارد اســم تفضیل بدون ذکر «من» جاره یا در حالت
اضافه قرار گرفتن آمده است و نشاندهنده آن است که بحث تفاضل و برتری دادن ُم َف َّضل
بر ُم َف َّضل علیه نیست ،بلکه داللت بر اطالقی نامحدود دارد که هیچ رتبهای و ُم َف َّضل علیهی
وجود ندارد.
 -4در سوره تکاثر ﴿أَل ْ َها ُك ُم التَّ َكاثُ ُر * َحتَّى ُز ْرتُ ُم ال ْ َم َقاب ِ َر﴾ (تکاثر1 :ـ )2کلمه مقابر به جای
قبور آمده اســت و از نظر هماهنگی و تناســب لفظی با تکاثر مراعات شده است .ولی در
باطن این کلمه تناســب لفظی و معنایی وجود دارد و معنا ،این کلمه را اقتضاء نموده است؛
مقابر جمع مقبره و آن مجتمع قبرهاســت و در اینجا اســتعمال کلمه مقابر است که از نظر
معنایی با تکاثر دنیاپرستان سازگاری و هماهنگی دارد و از پایان آن چیزی حکایت میکند
که فزونطلبان دنیاپرست برای رسیدن به آن به یکدیگر میپرند؛ یعنی آنجا که همه مردگان
گرد هم میآیند و بقایای پوســیده انسانها با سنین متفاوت و از نسلها و طبقات مختلف
روی هم انباشته میشود.
ال ْفئِد ِه﴾ (همزه6 :ـ )7کلمه ْ َ
ار َّ
«ال ْفئِدَ ه»
الل ِ ال ْ ُموقَ َد ُه * الَّتِي تَ َّط ِل ُع َع َلى ْ َ َ
 -5در سوره همزه ﴿ن َ ُ
به معنی قلوب آمده است و غیر از رعایت تناسب با آیات قبل و بعد از نظر بالغی ،موسیقی
و انسجام ،معنای باطنی و معنوی دیگری نیز دارد .کلمه قلوب به عضو بدن که جایگاه طپش
و پخش خون به همه اعضای بدن اســت ،اطالق میشــود و در زبان عربی کلمه «أَفْئِدَ ه» به
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جای این کلمــه نمیآید ،بلکه این کلمه مقتضای معنوی و بیانی ویژهای دارد و آن عبارت
از نفی احتمال مقصود بودن عضو خاصی از جســم اســت که در کلمه قلوب وجود دارد.
(بنتالشاطی288 :1391 ،ـ)294
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تأکید ســخن برای هر گوینده باعث اثرگذاری سخنش در مخاطب میشود و این روشی
اســت که سخنوران فصیح و بلیغ در ســخنان خود بسیار مورد استفاده قرار میدهند .آنها
در مقاطع ســخنانی که باید مخاطب ،بیشتر توجه کند ،از این روش بالغی استفاده و تأثیر
سخنشــان را در جان مخاطب بیشــتر میکنند .در قرآن کریم نیــز در مقاطع گوناگون ،از
ســبکهای تأکیدی مختلفی استفاده شده است که نشاندهنده کمال بالغت و فصاحت آن
است .اسلوب تأکید در آیات قرآنی در سطح وسیع و در موقعیتهای مختلف مورد استفاده
قرار گرفته است .سطوح آوایی ،معنایی و ساختاری یا نحوی ،سطوحی هستند که اسلوبهای
تأکیدی آیات قرآنی در آنها جلوهگری میکند و تصاویر هنری زیبایی را میآفریند.

سبک تأکید در سطح آوایی یعنی راز فصاحت زبان عربی در حرکات ،مدّ ها و نوع حروف
گزینششــده که جلوه زیبایی آن در آیات قرآنی نهفته اســت .آیات قرآنی «برای کسی که
عربی را نمیفهمد ،قطعههایی موسیقیایی است با ویژگی انسجام ،ترتیب حرکات و مدّ های
فــراوان( ».یاســوف )221 :1388 ،ریتم و آهنگ آوایی کلمات قرآنی در اســتفاده از ض ّمه
و فتحههای پیدرپی یا اســتفاده بیشــتر از جمع کلمات به جای مفرد آنها ،نشانه رعایت
ظرافتهای هنری در ساختار و چینش واژگان است تا گوش از شنیدن آنها و زبان با تلفظ
آنها احســاس راحتی ،دقت و لذت بیشتر داشته باشــد؛ برای مثال در سوره غاشیه ﴿فِي َها
اب َم ْو ُضو َعه * َو ن َ َما ِر ُق َم ْص ُفوفَه * َو َز َراب ِ ُّي َم ْبثُوثَه﴾
َع ْي ٌن َجا ِريَه * فِي َها ُس ُر ٌر َم ْرفُو َعه * َو أَ ْك َو ٌ
«س ُر ٌر» یا ضمه با فتحه در فواصل این آیات و
(غاشــیه 12ـ ،)16حرکات پیدرپی ض ّمه در ُ
جمعهای به کار گرفتهشده به جای مفرد آنها ،زیبایی آوایی ،تلفظی و شنیداری ّ
جذابی در
کنار متوازن بودن فاصلههای آن ایجاد کرده اســت که همگی حکایت از تأکیدهای متوالی
برای به تصویر کشیدن صحنههای پایدار بهشت است.
سبک تأکید در سطح معنایی ،عبارت از ساختار واژگان قرآنی همراه با معنایی است که در
ســبک ادبی قرآن به زیبایی سازگاری دارد .در سورههایی که ذکر نعمت ،رحمت و بهشت
وجود دارد ،تأکید کلمات و حروف با معنای آنها ســازگاری دارد و در سطح نرم و روانی
بیان میشــود و زمانی که ذکر عذاب ،خشم خداوند و دوزخ میآید ،نوع کلمات و حروف
آن با تأکیدی که در آنها وجود دارد ،با تندی و شــدّ ت همراه اســت؛ برای مثال در ابتدای
ســوره قارعه وقتی صحبت از روز سخت و درهم کوبنده است ،کلمه «القارعه» که به آوای
تند حروف «ق ،ع» بر گوش تأثیر خود را دارد ،با معنای کوبندگی و ســختی آن هماهنگ
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یکی از ســبکهای زیباشــناختی آیات قرآن ،موضوع سوگندهای قرآنی است .سوگند،
اسلوب تأکیدی است که در جمله برای نشان دادن اهمیت مطلب به کار میرود( .معرفت،
 )295 :1387موضوع ســوگند نزد انسان و خداوند متفاوت است .انسانها در سوگندهای

 میرک نآرق یس ءزج رد یبدا یتخانشابیز یسانشکبس

است و تکرار آن در آیه دوم و سوم تأکیدی بر معنای آیه اول است .در آیات بعدی با تفسیر
این روز و چگونگی انجام پذیری آن ،تأکیدهای متوالی معنای آیات قبل از خود را به همراه
اش ال ْ َم ْبثُ ِ
میآورد﴿ :ال ْ َقا ِر َع ُه * َما ال ْ َقا ِر َع ُه * َو َما أَ ْد َر َ
اس َكال ْ َف َر ِ
وث
اك َما ال ْ َقا ِر َع ُه * يَ ْو َم يَ ُك ُ
ون النَّ ُ
ون ال ْ ِجبَ ُ
ال َكال ْ ِع ْهنِ ال ْ َم ْن ُف ِ
وش﴾ (قارعه1 :ـ.)5
* َو تَ ُك ُ
سبک تأکید در سطح ساختاری یا نحوی جمالت ،بسامد بسیاری در آیات قرآن دارد .این
موضوع نزد نحویان و بالغیان با شاهد مثالهای قرآنی بسیار مورد بحث قرار گرفته است.
اســلوبهای تأکید لفظی و معنوی ،روشهای تأکید قصر و ایجاز ،تقدیم و تأخیر و کاربرد
ادات تأکیدی ،ساختارهای تأکیدی جمالت را تشکیل میدهند .در آیات جزء سی به خاطر
کوتاهی آیات و فواصل مختلف آن ،بسیاری از روشهای تأکیدی وجود دارد که به تعدادی
از آنها میپردازیم:
ون ال ْ َم َ
اث أَ ْك ً
ال ُحبّ ًا َج ّم ًا﴾ (فجر:
ــر َ
ال ل َ ّم ًا * َو تُ ِح ُّب َ
﴿و تَ ْأ ُك ُل َ
ـ مفعــول مطلق و صفتَ :
ون ال ُّت َ
19ـ )20برای تأکید چپاولگری مال یتیمان و دوســت داشتن جمعآوری مال دنیا با استفاده
از مفعول مطلق نوعی و آوردن صفات و تشــدیدهای متوالی ،نهایت تأکید برای این معانی
بیان شده است.
ـ تقدیم و تأخیر﴿ :إ َِّن إِل َ ْينَا إِيَاب َ ُه ْم * ثُ َّم إ َِّن َع َل ْينَا ِح َساب َ ُه ْم﴾ (غاشیه25 :ـ )26در این آیات با
آوردن َّ
إن و تقدیم خبر ،بر معنا و محتوای جمله ،که بازگشتن به سوی خداوند و حسابرسی
انسانها است ،تأکید شده است.
يم ِه َي ال ْ َم ْأ َوى﴾ (نازعات﴿ ،)39 :فَإ َِّن ال ْ َجنَّ َه ِه َي ال ْ َم ْأ َوى﴾
ـ تأکید با ضمیر فصل﴿ :فَإ َِّن ال ْ َج ِح َ
(نازعات ،)41 :در این ساختارها غیر از ضمیر فصل با َّ
إن نیز تأکید آمده است تا قطعی بودن
جایگاه بهشت و دوزخ برای اصحابش اثبات شود.
ين﴾ (انفطار )10 :در این جمله کوتاه با ساختاری زیبا،
﴿و إ َِّن َع َل ْي ُك ْم ل َ َحافِ ِظ َ
ـ تأکید با المَ :
چهار تأکید به تصویر کشیده شده است .اسلوبهای تأکیدی حرف مشبهه َّ
«إن» ،جمله اسمیه
بودن ،تقدیم خبر جار و مجرور و تأکید با الم ابتداء در این جمله کوتاه ،زیبایی سبک ادبی
قرآن را نشان میدهد.
ِيد ُك ْم إِالَّ َع َذاب ًا﴾ (نبأ )30 :تأکید بر چشــاندن عذاب با
ـ اســلوب قصر﴿ :ف َُذوقُــوا فَ َل ْن نَز َ
ساختارهای فعل امر و بعد از آن ،حصر در افزایش عذاب تأکید بسیاری را با خود دارد.
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خود بیشــتر نفع و سود شخصی خود را اراده کرده و برای رسیدن به مقاصد خود و اثبات
مدعای خویش ،که بیشتر مادی است ،سوگندهای مختلف به ذات خداوند یا صفات او یا به
جانهای خود و دیگران ایراد میکنند .ولی اسلوب سوگندهای خداوند از نظر ساختاری و
هدف از بیان آنها ،با سوگندهای انسانی متفاوت است .از نظر ساختاری ،سوگندهای قرآنی
با حروف قســم واو ،تاء و الم آمده است ،ولی باء قسم که اصل در حروف قسم است ،در
ــم» همراه است و بقیه حروف قسم در تأویل به آن ارجاع داده میشوند؛
قرآن با فعل «اُق ِس ُ
ال «واهللِ» به «أُ ِ
مث ً
قس ُم باهلل» تأویل میشود( .همان)296 :

ِ
والشــمس ،والضحی ،والتینِ »
ســوگندها در قرآن گاهی صریح اســت؛ مانند« :والعصرِ،
ُ
و گاهی به صورت منفی میآیند؛ مانند﴿ :فَ َ ُ
الش َفقِ ﴾ (انشــقاق﴿ ،)16 :فَ َ
ال أ ْق ِس ُم
ــم ب ِ َّ
ال أ ْق ِس ُ
س﴾ (تکویرُ َ ﴿ ،)15 :
ــم ب ِ َ
بِال ْ ُخنَّ ِ
هذا الْبَ َل ِد﴾ (بلد )1 :و گاهی تقدیری هســتند که با الم
ال أ ْق ِس ُ
ــفع ًا بِالنَّ ِ
ُمو ّطئه میآیند؛ مانندَ ﴿ :ك َّ
اصيَ ِه﴾ (علق .)15 :الم در ابتدای جمله بر
ال لَئِ ْن ل َ ْم يَ ْنتَ ِه لَنَ ْس َ
ســر «إنْ » شرط آمده اســت و مقدمهساز قسمی است که در تقدیر است و جواب «لَنسفع ًا»
برای قسم است نه برای شرط.

از جمله نظریاتی که درباره هدف از سوگندهای با واو قسم مطرح شده است ،این است
که «واو قســم از معنای اصلی لغوی و اولیه خود که حکایت از عظمت چیزی است که به
آن سوگند یاد شده است ،خارج شده و مفهوم بالغی جدیدی یافته و این مفهوم نیز عبارت
اســت از جلب توجه کامل مخاطب به اموری محسوس و قابل درک برای انسان که جای
هیچ جدل و چانهزنی در آنها نیســت تا این توجه مقدمهای شــود بر بیان مسائلی معنوی
که در آنها بحث و چانهزنی میشــود یا مقدمهای شود بر بیان امور غیبی که در چارچوب
حســیات و مدرکات حس بشری قرار نمیگیرد؛ برای مثال بالغت و بیان قرآن ،آنجا که به
ســپیدهدم ،به صبح چون پدیدار گردد و چون بدمد ،خورشــید و تابش روشنش به هنگام
چاشــتگاه ،به شب چون همه جا را فراگیرد و بهروز چون روشن شود ،سوگند یاد میکند،
مفاهیمی از هدایت و حق یا ضاللت و باطل را در قالب پدیدارهایی مادی از نور و ظلمت
با درجات متفاوت آشکار میسازد( ».بنتالشاطی)266 :1391 ،
سوگندهای جزء سی قرآن ،که  11مورد با واو قسم 3 ،مورد با فعل منفی «ال اُق ِس ُم» و یک
مورد قسم تقدیری در سوره علق آمده است ،بیدارکننده ،هشداردهنده و پرمحتوا برای انسان
و هدایت او است؛ زیرا در بیشتر این سوگندها تذ ّکر به انسان ،یادآوری خلقتش ،ناسپاسی و
ضرر و زیان انسانها و تزکیه نفس مورد تأکید قرار گرفته است .این ساختار کالمی جزء سی
از اســتوارترین تصویرهای تأکیدی است که با تکرار آنها در موارد مختلف و در موقعیت
زمانی صدر اسالم ،که در مکه بیان شده است ،از جنبههای زیبای ساختار ادبی قرآن است.
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قرآن کریم با واژگان و سبکی که دارد ،نمایانگر هیچ دورهای از دورههای ادب عربی نیست
که از آن دوره متأثر باشد .در آیات قرآنی ،اسلوبهای سخن در سبکهای مختلف علمی،
ادبی ،تاریخی و  ...در عبارتهای زیبا و دلنشین بیان شده است که نشاندهنده زیباشناختی
ســخنوری در آیات است .پردازش سبکهای مختلف ادبی ،تأکیدی ،سوگند ،نظمآهنگ و
 ...در آیات جزء سی ،انسجام کامل و همسانسازی معنا و لفظ آیات را به زیبایی به تصویر
کشیده است .آیات مکی با حروف ،واژگان و ترکیبهایش همراه با انسجام آوایی ،صفات
و ویژگیهای ریتمی حروف ،منبع مهمی برای ســاخت تصاویر هنری و سبک زیباشناختی
آیات جزء ســی است .ســبک نظمآهنگ واژگان و جمالت به کاررفته در سورههای جزء
ســی ،کوتاه با لحنی کوبنده ،تکاندهنده و بیدارکننده همراه است .بیشتر آیات این سورهها
کوتاه و با فواصل نزدیک به هم هستند ،ولی در خود ،بسیاری از معانی هدایتی و جلوههای
زیباشناختی را دارند .سبک انسجام و روانی آواها در جزء سی به خاطر کوتاهی آیاتش بیشتر
مشاهده میشود و این موضوع سبب آسانی در انتقال پیام و محتوای آیات به مخاطب است.
از ویژگیهای نهفته در سورههای جزء سی ،سرشاری از تصاویر هنری ّ
جذاب و نافذ بودن
ســاختار و اسلوبهای زیبای واژگان آن اســت .زیباییهای ادبی و هنری فواصل آیات به
صورت تصاویر هنری گوناگونی در جزء سی آشکار شده است که در هر سورهای ساختار
و ســبک ادبی خاصی را به خود اختصاص داده اســت .سبک کالمی سوگند در جزء سی
از اســتوارترین تصویرهای تأکیدی است که با تکرار آنها در موارد مختلف و در موقعیت
زمانی صدر اســام (دوره مکی) ،از جنبههای زیبای ساختار ادبی قرآن به شمار میآید .از
مهمترین نتایج استفاده از سبکهای زیباشناختی در آیات جزء سی ،بیان زیباییهای هنری
در واژگان ،تبیین رابطه معنا با تصویرگری هنری واژگان ،تبیین ناهمانندی سبکهای قرآنی
در مقابل سبکهای بشری و اثبات اعجاز درون و بیرون متنی قرآن کریم در جزء سی است.

 میرک نآرق یس ءزج رد یبدا یتخانشابیز یسانشکبس
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