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Abstract
The miracle of rhetoric in each surah is a mirror of the miracle of the 
Qur'an. This article uses a descriptive-analytical method with stylistic 
criteria to study the literary beauties of Surah Al-Shu'ara in three levels: 
phonetic, lexical, rhetorical and grammatical, and seeks to open a win-
dow of miracles of Quranic verses. This surah has phonetic music and 
balance at the phonetic level and has used elements such as prostration, 
tabaq, tasdir and phonology; The use of letters in the verses has caused 
the rhythmic order of the surah. At the lexical level, according to the 
words of denial, Lord of the Worlds, piety, which is widely used in this 
surah, the purpose of the surah is to comfort the Prophet regarding the de-
nial of God and verses of the Qur'an due to ignorance and impiety, and the 
main focus of the surah is the denial of the Lord of the Worlds. Rhetorical 
elements such as repetition, attention, syntactic balance, metaphor, ratio-
nal metaphor and simile have been effective in the music and aesthetics 
of Surah Al-Shu'ara. All this shows the coherent and musical structure of 
this surah, which is one of the expressive miracles.
Keywords:Surah Al-Shu'ara, Stylistics, Phonetics, Rhetoric, Lord of the 
Worlds
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 سبک شنایس سوره شعراء
 )آوایی، واژگاین، بالغی و دستوری(
)تاریخ دریافت: 1400/11/07 تاریخ پذیرش: 1400/01/14(

مریم نساج1

چکیده
اعجاز بالغت هر ســوره آیینه ای از اعجاز قرآن اســت. پرداختن به سبک شناسی سوره ها 
دریچه ای از این اعجاز را به روی ما می گشــاید. سوره شعراء جزء سوره های طواسین است. 
این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی با معیارهای سبک شناسی در صدد بررسی زیبایی های 
ادبی ســوره شعراء در سه ســطح آوایی، واژگانی، بالغی و دســتوری پرداخته و به دنبال 
گشــودن دریچه ای از اعجاز آیات قرآن اســت. این سوره در سطح آوایی دارای موسیقی و 
توازن آوایی و از عناصری چون سجع، طباق و تصدیر و واج آرایی بهره برده است؛ استفاده 
از حروف بجا در آیات باعث نظم آهنگین بودن سوره شده است. در سطح واژگانی با توجه 
به کلمات تکذیب، رب العالمین، تقوا که بســیار در این سوره به کار رفته است هدف سوره 
تسلی خاطر پیامبر نسبت به تکذیب پروردگار و آیات قرآن بر اثر نشناختن و بی تقوایی است 
و محوریت اصلی سوره تکذیب رب العالمین است. عناصر بالغی چون تکرار، التفات، توازن 
نحوی، اســتعاره، مجاز عقلی و تشبیه در موسیقیایی و زیباشناختی سوره شعراء اثرگذار بوده 
اســت. همه این ها نشان دهنده ساختار منســجم و موسیقیایی این سوره است که از وجوه 

اعجاز بیانی است.
واژگان کلیدی:  سوره شعراء، سبک شناسی، آوایی، بالغی، رب العالمین.
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یکی از ویژگی های بارز قرآن کریم، متن منحصر به فرد آن اســت، قرآن یک متن عادی 
نیست، یکی از راه هایی که بتوان به اعجاز و خارق العاده بودن این متن پی برد بررسی ساختار 
و ســبک آن از ابعاد مختلف آوایی، واژگانی، دســتوری و بالغی است که تاثیر بسزایی در 
درک معنا از متن دارد. از این طریق می توان به معارف و معانی بلند سوره ها دست یافت که 
مســتلزم بررسی از این ابعاد با نگاه ساختارشناسی و سبک شناسی می باشد که بتوان به این 
ارتباط زنجیروار سازه های تشکیل دهنده متن دست یافت. از نظر لغوی واژه سبک برگرفته 
از زبان عربی اســت که در اصل به معنای »ذوب کردن طال و نقره و در قالب ریختن آنها« 
اســت. )ابن منظور، 1414: 438/10( معادل انگلیسی واژه سبک style به معنای وسیله ای با 
نوک فلزی برای نوشتن روی صفحات نرم است. آنگاه این کلمه از طریق مجاز به مفهوم های 
دیگری راه یافت که همگی به روش نوشــتن مربوط می شوند؛ یعنی ابتدا به روش نوشتن 
دســتی ارتباط یافت و ســپس بر بیان ادبی اطالق گشــت و کم کم این اصطالح در حوزه 
ادبیات بر زبان که در متن ادبی ظاهر است، یعنی واژگان، ترکیب ها، بالغت و عروض قرار 
گرفت )کواز، 1386: 48( سبک شناسی، روشی نوین در مطالعات ادبی است و به چگونگی 
پیوســتگی کلمات و آیات و تأثیر ارتباط آن ها در فهم معنا پرداخته که در زیباشناسی آیات 
اثرگذار اســت. لذا در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیل با معیارهای سبک شناسی به 
بررسی زیبایی های ادبی سوره شعراء پرداخته در صدد پاسخ به این سواالت که تحلیل زبانی 
سوره شعراء در سطح آوایی چگونه است؟ آیا سوره شعراء دارای توازن آوایی از لحاظ متن 
ســوره می باشد و این در نظم سوره اثرگذار است؟ ساختار موسیقیایی سوره شعراء چگونه 
است؟ در ســطح واژگان، واژگان این سوره توانسته است ارتباط ارگانیک الزم را بین این 
سوره برقرار سازد؟ و از چه نظر باعث آفرینس ادبی سوره شعراء شده است؟ سوره شعراء 

در سطح دستوری و بالغی چگونه است و به چه عناصری توجه داشته است؟

1-1- پیشینه تحقیق
درخصوص ســوره شعراء مقاله هایی نوشته شده اســت؛ مقاله ای با عنوان »نگاه وحی به 
شــاعر، با تکیه بر سوره شعراء« نوشــته حسن رضای و علی بیدگلی تمسکی که نظر قرآن 
را درباره شــعر و شــاعر با توجه به آیات سوره مبارکه شــعراء بیان می کند. مقاله دیگر با 
عنوان »ارتباط تناســب و انســجام صفات پایانی با محتوای آیات در سوره شعراء« مطالعه 
موردی داستان حضرت موسی )ع( در مجله مطالعات ادبی متون اسالمی سال دوم تابستان 
1396 شــماره 2 نوشته شــده اســت. دراین مقاله کلمات پایانی هر آیه مربوط به داستان 
حضرت موســی )ع( را از جهت تناسب و سیاق با آیات بررسی نموده است. در خصوص 
سبک شناســی هم مقاله های زیادی که سبک شناسی سوره مریم، سبک شناسی سوره انبیاء، 
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سبک شناسی سوره قمر، لیکن در مورد سبک شناسی سوره شعراء و بررسی معنایی، آوایی، 
بالغی مقاله ای نوشته نشده است.

1-2- ساختار کلی سوره مبارکه شعراء
بیســت و ششمین ســوره قرآن و با توجه به لحن آیات که بیان اصول اعتقادی، توحید، 
معاد، دعوت پیامبران، اهمیت قرآن می باشــد، این سوره مکی است. در جزء نوزدهم قرآن 
قبل از سوره نمل و بعد از سوره فرقان قرار دارد. و جزء سوره های طواسین است و دلیل نام 

گذاری این سوره به نام شعراء به دلیل سخن گفتن از شاعران در آیات 224 تا 226 است.
فضیلت سوره شعراء »در حدیثی از پیامبر اسالم )ص( در اهمیت تالوت این سوره چنین 
می خوانیم: »من قرء سورة شعراء کان له من االجر عشر حسنات، بعدد کل من صدق بنوح 
و کذب به و هود و شعیب و صالح و ابراهیم، و بعدد کل من کذب بعیسی و صدق بمحمد 
)ص(. »کســی که سوره شــعرا را بخواند به عدد هر کسی که نوح را تصدیق و یا  تکذیب 
کرده است ده حسنه برای او خواهد بود، و همچنین هود، شعیب، و صالح ابراهیم، و به عدد 
تمام کسانی که تکذیب عیسی و تصدیق محمد )ص( کرده اند«.  )طبرسی، 1372: 276/7(

1-3- ساختار موضوعی سوره مبارکه شعراء
عالمه طباطبایی ساختار سوره را این گونه تقسیم بندی نموده اند: )9-1، 68-10، 104-69، 
105-122، 123-140، 141-159، 160-175، 176-191، 192-227(، ســید قطب در فی 
ظالل القرآن دقیقا همین ســاختار عالمه را بیان نموده اســت. شیخ طبرسی در مجمع البیان 
ساختاری شبیه و کمی متفاوت دسته بندی نموده است:»9-1، 30-10، 50-31، 68-51، 69-
 ،220-213 ،212-192 ،191 -176 ،175-160 ،159-141 ،140 -123 ،122-105 ،104
221-227( فخــر رازی در مفاتیح الغیــب )4-1، 9-5، 11-10، 14-12، 17-15، 19-18، 
20-22،...(، مراغی در تفســیر المراغی )9-1، 22-10، 31-23، 37-32، 51-38، 68-52، 
69-82،...( بازرگان در کتاب نظم قرآن این گونه دســته بندی نموده است: مقدمه سوره )1-
9(، رسالت موســی در برابر فرعون )10-68(، نبأ ابراهیم )69-104(، ادوار پنج گانه تاریخ 
)105-191( )نوح، هود، صالح، لوط، شــعیب(، تلقی معاصریــن پیامبر از »رب االعالمین« 

.)227-192(
تفسیر نمونه آیات را در سه دسته اصلی دسته بندی نمود: بخش اول طلیعه سوره است که 
از حروف مقطعه و ســپس عظمت مقام قرآن و تسلی خاطر پیامبر )ص( در برابر پافشاری 
و خیره ســری مشرکان و اشــاره ای به بعضی از نشــانه های توحید و صفات خدا سخن 
می گوید. بخش دوم فرازهایی از سرگذشت هفت پیامبر بزرگ و مبارزات آنها را با قومشان 
و لجاجت ها و خیره  سري های آنان را در برابر این پیامبران بازگو می کند. بخش سوم که در 
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نر حقیقت جنبه نتیجه گیری از بخش های گذشــته دارد پیرامون پیامبر اسالم )ص( و عظمت 

قرآن و تکذیب مشــرکان و دســتوراتی به آن حضرت در زمینه روش دعوت و چگونگی 
برخورد با مؤمنان ســخن می گوید و سوره را با بشــارت به مؤمنان صالح و تهدید شدید 

ستمگران پایان می دهد. )مکارم شیرازی، 1374: 183/15(
آنچه از ســاختار ســوره ها در تفاسیر برمی آید برخی از تفاســیر نگاهشان به آیات فقط 
دسته بندی آیات و نگاهی خطی و جزئی نگر است مانند تفسیر فخر رازی، تفسیر مراغی، اما 
برخی ساختار و دسته بندی آنان کلی تر است مانند مجمع البیان، برخی هم عالوه بر ساختار 
دقیق به غرض و هدف سوره هم توجه نموده اند مانند تفسیر المیزان، تفسیر فی ظالل القرآن. 
اما ساختاری که ارائه می شود ما ساختار را به پنج دسته تقسیم نموده و همان گونه که در نظم 
قرآن آمده اســت ساختار حضرت موسی و حضرت ابراهیم را به دلیل متفاوت بودن الفاظ 

آیات و نوع بیان جدا دسته بندی نموده ایم. 
دســته اول: آیات 1-9: این آیات تسلی خاطر پیامبر است به دلیل تکذیب وی که او را 
مجنون و شاعر دانستند و آیات قرآن را تکذیب کردند، لذا این سوره با عبارت »طسم تلک 
آیات کتاب المبین« آغاز می گردد و نیز اندوه پیامبر )ص( به خاطر ایمان نیاوردن مردم بیان 

می دارد. 
دسته دوم: آیات 10-68 رسالت حضرت موسی )ع( را بیان می کند که مفصل ترین بخش 
ســوره و کامل ترین مصداق »تکذیب رب العالمین« توسط فرعون و نظام او است. درواقع 
موضوع اصلی همان »ایمان به رب العالمین« است و سرانجام فرعونیان را نیز بیان می دارد. 
دســته سوم: آیات 69-104 در بخش قبل فرعون به نام مصداق »تکذیب رب العالمین« 
بیان شد و در این بخش حضرت ابراهیم )ع( که داستان زندگی اش نبأ عظیم است به عنوان 

مصداق و الگوی »تصدیق رب العالمین« می باشد. 
دســته چهارم: آیات 105-191 بیان دعوت پنج قوم )نوح، هود، صالح، لوط و شعیب( 
توســط پیامبرانشان که پیامبران از »رب« ســخن می گویند و اجر خود را از »رب العالمین« 
طلب می کنند؛ اما آنان به تکذیب »رب العالمین« مشغولند.1و در آخر عذاب هر قوم که ایمان 

نمی آورند بیان می شود. 
دسته پنجم: آیات 192-227 در این آیات دالیل حقانیت قرآن و نادرستی لجاجت کافران 
را بیان می دارد که قرآن به زبان گویا نازل شده است و کتاب های آسمانی پیشین به حقانیت 

قرآن گواهی داده اند و قرآن سخن شیاطین و جن نیست و شعر و خیال بافی نیست.
1( برخی از محققان قائلند که عمر نوع انسان در روی کره زمین، همانند عمر یک انسان واحد، مشمول سلسله مراتب رشد و کمال 
می باشد، همان طور که آدمی از طفولیت تا پیری خلقیات مختلفی پیدا می کند که در آیه شریفه ﴿اعلموا انما الحیاه الدنیا لعب و لهو و 
زینه و تفاخر و تکاثر فی االموال و االوالد﴾ )سوره حدید/20( در 5 خلق و خوی به تناسب سالیان عمر خالصه شده است. )قوم نوح: 
لعب، قوم عاد )لهو(، قوم ثمود )زینت(، قوم لوط )تفاخر(، قوم شعیب )تکاثر فی االموال و االوالد( این نظر اقای عبدالعلی بازرگان 

در کتاب نظم قران جلد دوم ص 68 است مطلبی ذوقی به نظر می آید.
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2- تحلیل زبانی سوره شعراء
بررسی تحلیل زبانی، روشی نوین در فهم و درک مفاهیم آیات است که از طریق ساختار 
آوایی، واژگانی، بالغی و دستوری سوره ها به بررسی ارتباط میان اجزای آیات می پردازد تا از 
طریق کشف نظام حاکم در ساخت عناصر تشکیل دهنده سوره نشان دهد چگونه سازه های 
زبانی متن مضمون و محتوای آن را انتقال می دهند. در این مرحله ویژگی های سبکی سوره 
شعراء در سه سطح آوایی، واژگانی و بالغی و دستوری تحلیل می شود هر جا که تغییری در 

سبک و در سطوح مختلف زبانی روی داده است ارزیابی و تحلیل می شود.

2-1- سطح آوایی
آواها و نقش آن ها در گستره زبان امری پذیرفته است طوری که می توان کارکرد آن ها را 
در معانی ســوره ها بسیار قابل مالحظه دانست. ارتباط آواها با معنا از برجسته ترین مسائلی 
اســت که زبان شناســان از دیرباز تاکنون به آن اهتمام ورزیده اند. )سیدی و زیبایی، 1398: 
126( توجــه به نظم آهنگ آیات، موســیقی پایان آیه ای، توجــه به معانی حروف، صفات 
حروف، توجه به سجع و توازن آوایی از جمله ویژگی های سبکی است که در سطح آوایی 
مد نظر قرار می گیرد. فن تکرار بیشــترین کارکرد را در ایجاد موســیقی و توازن آوایی متن 
ســوره دارد. تکرار در سطوح مختلف و به شکل های متنوع موجب پدید آمدن زیبایی های 

بالغی مانند جناس و سجع شده است. )آزادی و نیکخواه، 1397: 72(
ســاختار منسجم موسیقایی همه جانبه ای اعم از نوع حروف و کلمات به کار رفته در هر 
آیه، چینش حروف و کلمات، قافیه و نظام فواصل آیات و هماهنگی بین واج ها، صامت ها، 
مصّوت های کوتاه و بلند، به گونه ای اســت که موسیقی حاصل از صفات حروف و پیوند 
منسجم آن ها بر اساس مفهوم و معنای آیات به تصویر درآمده است. وجود توازن و هماهنگی 
آوایی میان هجای پایانی واژه ها در انتهای آیات هر سوره منجر به ایجاد نظم آهنگ می شود، 

به واقع یکی از جلوه های اعجاز بیانی قرآن کریم به شمار می رود.

2-1-1- سجع
سجع یکی از عناصر مطرح و کلیدی در تحلیل ساختار آوایی متن است. قرآن نیز به عنوان 
یک متن ادبی فرابشری برای آفرینش معانی مورد نظر خود، واژگان را در چنین قالبی جای 
داده تا معانی با دلنشــینی ناشی از موســیقی سجع، بهتر در روح و جان مخاطب نفوذ کند. 
)قطب، 1359: 106( سجع در لغت به معنی »آواز کبوتر« است در واقع کلمات آهنگین آخر 
قرینه های سخن را به بانگ یکنواخت کبوتر و قمری تشبیه کرده اند. یکی از ویژگی های این 
ســوره سجع و آهنگ و موسیقی آن می باشند. آیات سوره شعراء عمدتا به حرف »ن« ختم 
می شوند. به استثنای 30 آیه که با حرف »م« و 4 آیه که با حرف »ل« تمام شده است. آمدن 
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نر کلماتی به صیغه مضارع و اســم فاعل و اسم فعیل بسامد باالیی را به خود اختصاص داده 

است و باعث می شوند موسیقی بی نظیری را در این کلمات به وجود آورده و عبارات زیبایی 
پدید آید. هم پایگی موسیقی با هم پایگی نحوی در این کلمات دیده می شود.

گاهی کلمات بر وزن اســم فاعل آمده است: مثل ســخن خداوند در پایان بعضی آیات 
)خاضعین، ظالمین، عالمین، کافرین، ضالین، صادقین، عالمین، ناظرین، حاشــرین، غالبین، 
غالبون، ساجدین، حاشرین، غائظون، حاذرون، عاکفین، عالمین، صالحین، ضالین، غاوون، 

عالمین، واعظین، عالمین، کاذبین، صادقین، عالمین، ظالمین، ساجدین، کاذبون، غاوون(.
گاهی به شــکل فعل مضــارع جمع )غائب و مخاطب( آمده اســت همانند این کلمات 
)یســتهزءون، یتقون، یقتلون، تعقلون، تعبدون، تدعون، یضرون، یفعلون، تعبدون، یهدین، 
یسقین، یشفین، یحیین، یختصمون، تعبثون، تخلدون، تعملون، تعملون، یشعرون، یستعجلون، 

یستطیعون، تعملون، یهیمون، یفعلون، ینقلبون(.
گاهی نیز بر وزن اســم فاعل ثالثی مزید »ُمفعِل« )مومنین، معرضین، مومنین، مستمعون، 
موقنین، مشرقین، مجرمون، مومنین، مخسرین، مفسدین، مومنین، منذرین، مومنین، مجرمین، 

منذرون، مومنین(.
گاهی نیز بر وزن اسم فعیل )کریم، رحیم، علیم، علیم، کریم، عظیم، رحیم، نعیم، حمیم، 
رحیــم، رحیم، عظیم، رحیم، هضیم، عظیم، رحیم، رحیــم، عظیم، رحیم، رحیم، الیم، اثیم، 

سلیم، علیم(
صوت حاصل از حرف »ن« آهنگین بودن و دلنشینی آیات را چند برابر کرده و بر مخاطب 
تاثیری ویژه و غیرقابل انکاری می گذارد. یکی از مدلول های حرف نون داللت آن بر معنای 
رقت، لطافت و زیبندگی است. )عباس، 1998: 163. جمع آمدن مرسلین به دلیل این است 
که پیامبران اصول واحدی را پیگیری می کردند و تکذیب یکی از آنها موجب تکذیب همه 

آن است .)بهرام پور، 1386: 19، 176(

2-1-2- طباق 
 طباغ )تضاد( یکی از صنایع بدیعی که باعث پویایی یک متن ادبی می شود، صنعت طباق 
»تضاد« اســت. این صنعت تأثیر بســیار زیادی در ذهن و روان مخاطب می گذارد، به  این 
 ترتیب که شنونده با جمعی از کلمات متضاد روبه رو می شود و با چیدن این کلمات در ذهن 
پی به زیبایی یکی از آنها برده و در ذهن خود جایگزین می کند. )پیرزادنیا، عبدی و قاسمی، 

)119 :1395
صنعت طباق در این ســوره به  کاررفته اســت، برای نمونه می توان آیه 28 این سوره که 
حضرت موسی بیان می کنند: ﴿قَاَل َرُبّ الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب َوَما بَْینَُهَما  إِْن ُكْنتُْم تَْعِقُلوَن﴾ دو کلمه 
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»مشرق« و »مغرب« باهم تضاد دارند. یا آیه 72 و 73 که بیان می کند: ﴿قَاَل َهْل یَْسَمُعونَُکْم إِْذ 
وَن﴾ کلمه های »نفع« و »ضرر« هم باهم تضاد دارند. تَْدُعوَن أَْو یَْنَفُعونَُکْم أَْو یَُضُرّ

2-1-3- تصدیر 
دو لفظ که باهم جناس دارند یا از هم مشــتق شــده اند یا حروف یکسانی دارند یکی در 
آغاز کالم و دیگری در پایان آن تکرار شود یکی دیگر از گونه های موسیقی است که به آن 
»رد العجز علی الصدر« می گویند )هاشمی، 1934: 328( این آرایه در این سوره در چند جا 

به صورت جناس اشتقاق تکرار شده است. 
جناس اشتقاق: استعمال دو یا چند لفظ در یک  کالم که از ریشه واحدی مشتق شده باشند. 
این نوع از جناس در متن قرآنی بسیار استفاده  شده است تا جایی که می توان آن را یکی از 
ویژگی های سبکی متن قرآن به شمار آورد .)پیرزادنیا، عبدی و قاسمی، 1395: 114( در این 
سوره نیز خداوند با استفاده از کنار هم قرار دادن و چینش کلماتی که از یک مصدر مشتق 
شــده اند این جناس را رقم  زده اند: ﴿قَاَل إَِنّ َرُسولَُکُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَْیُکْم لََمْجنُوٌن﴾ در این آیه 
بین دو کلمه رسول و ارسل که از یک ریشه و مصدر »رسل« مشتق شده اند جناس اشتقاقی 
پدید آمده است که نظم و موسیقیایی خاصی ایجاد کرده است رسولی که فرستاده می شود 
به سوی شما انگار این رسول از جنس خودتان که ارسال می شود. ازجمله آیات دیگر که این 
آرایه در آن به  کار رفته است عبارت اند از: ﴿قَالُواْ َسَواٌء َعَلْینَا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَُکن مَِّن الَْواِعِظیَن﴾ 

)شعراء/136(
﴿قَاَل لُهم مُّوسَی أَلُْقواْ َما أَنتُم مُّْلُقوَن﴾ )شعراء/43(

ِ َهْل یَنُصُرونَُکْم أَْو یَنتَِصُروَن﴾ )شعراء/93( ﴿ِمن ُدوِن اللَّ
﴿َو َما أَسئَُلُکْم َعَلْیِه ِمْن أَْجٍر  إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعلیَ  رِب الَْعالَِمیَن﴾ )شعراء/109(

نِی َو َمن مَِّعَی ِمَن الُْمْؤِمنِیَن﴾ )شعراء/118( ﴿فَاْفتَْح بَْینِی َو بَْینَُهْم فَْتًحا َو نجِّ
َِّذیَن َظَلُمواْ أَىَّ ُمنَقَلٍب یَنَقلِبُوَن﴾ )شعراء/227( ﴿َو َسیَْعَلُم ال

2-1-4- واج آرایی
واج آرایی عبارت است از تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله، به دیگر بیان آرایش 
موسیقی سخن از راه تکرار به جا و هنرمندانه یک یا چند واج، واج آرایی نام دارد که می توان 
از آن به عنوان یکی از نشانه های انسجام واژگانی نام برد. روشن است وقتی اصواتی با بسامد 
باال در یک متن تکرار شود عالوه بر خلق فضای موسیقیایی، دربردارنده معنا و مفهومی مهم 

است. )سرپرست و رحیمی نژاد، 1398: 64(
»واج آرایی ف«: ﴿َوفََعْلَت فَْعَلتََك الَّتِي فََعْلَت َوأَنَْت ِمَن الَْکافِِریَن﴾)شعراء/19( ﴿قَاَل فََعْلتَُها 
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نر ا ِخْفتُُکْم فََوَهَب لِي َربِّي ُحْکًما َوَجَعَلنِي ِمَن  الِّیَن﴾ )شعراء/20( ﴿فََفَرْرُت ِمْنُکْم لََمّ إًِذا َوأَنَا ِمَن الَضّ

الُْمْرَسلِیَن﴾ )شعراء/21(
حرف فاء »حرفی مهموس اســت و ضعف و سســتی به معنای کلمه می دهد.« )عباس، 
1998: 132( این خاصیت فاء با فضای ماجرای کشتن مرد قبطی توسط موسی سازگار است 
و موسی بیان می کند اگر آن روز آن عمل را کردم، در حالی کردم که به خاطر جهل گمراه 
بودم و مصلحت کار را نمی دانســتم و نمی دانستم در این عمل، حق چیست تا پیروی کنم. 

)طباطبایی، 1417: 304/15(
»واج آرایــی س«: ﴿أَْوفُوا الَْکْیــَل َواَل تَُکونُوا ِمَن الُْمْخِســِریَن﴾ )شــعراء/181( ﴿َوِزنُوا 
بِالِْقْســَطاِس الُْمْستَِقیِم﴾ )شــعراء/182( ﴿َواَل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشــیَاَءُهْم َواَل تَْعثَْوا فِي اْلَْرِض 
ُمْفِسِدیَن﴾ )شــعراء/183( پیمانه را کامل بدهید و از کم فروشان نباشید و متاع را با ترازوی 
درســت وزن کنید و از قیمت اشــیاء و اجناس مردم به هنگام خریــد نکاهید و در زمین 

تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید.

2-1-5- شدت و جهر در حروف با توجه به معنا 
توصیف گرفتاری عذاب هر قوم: عذاب هر قوم در سوره شعراء این گونه بیان شده است: 
قوم موســی: ﴿َوأَْزلَْفنَا ثََمّ اْلَخرِ یَن﴾ )64( ﴿َوأَنَجْینَا ُموَســی َوَمن َمَّعُه أَْجَمِعیَن﴾ )65( ﴿ثَُمّ 
أَْغرَ ْقنَا اْلَخرِ یَن﴾، قوم حضرت ابراهیم: ﴿َوبُرِّ َزِت الَْجِحیــُم لِْلَغاِویَن﴾ )91( ﴿َوقِیَل لَُهْم أَیَْن 
َما ُكنتُْم تَْعبُُدوَن﴾ )92( ﴿ِمن ُدوِن الَلّـــِه َهْل یَنُصرُ ونَُکْم أَْو یَنتَِصرُ وَن﴾ )93( ﴿فَُکْبِکبُوا فِیَها ُهْم 
َوالَْغاُووَن﴾ )94( ﴿َوُجنُوُد إِبْلِیَس أَْجَمُعوَن﴾ )95( ﴿قَالُوا َوُهْم فِیَها یَْختَِصُموَن﴾ )96( ﴿تَالَلّـِه 
یُکم بِرَ ِبّ الَْعالَِمیَن﴾ )98( ﴿َوَما أََضَلّنَا إاَِلّ الُْمْجرِ ُموَن﴾  إِن ُكنَّا لَِفي َضَلٍل ُمّبِیٍن﴾ )97( ﴿إِْذ نَُسِوّ
)99( ﴿فََما لَنَا ِمن َشــافِِعیَن﴾ )100( ﴿َواَل َصِدیٍق َحِمیــٍم﴾ )101( قوم نوح: ﴿ثَُمّ أَْغرَ ْقنَا بَْعُد 
بُوُه فََأْهَلْکنَاُهْم﴾، قوم ثمــود: ﴿فََعَقرُ وَها فََأْصبَُحوا نَاِدِمیَن﴾ )157(  الْبَاقِیــَن﴾، قوم عاد: ﴿فََکَذّ
﴿فََأَخَذُهُم الَْعَذاُب﴾، قوم لوط: ﴿ثَُمّ َدَمّرْ نَا اْلَخرِ یَن﴾ )172( ﴿َوأَْمَطرْ نَا َعَلْیِهم َمَّطرً ا فََساَء َمَطرُ  

َلِّة  إِنَُّه َكاَن َعَذاَب یَْوٍم َعِظیٍم﴾. بُوُه فََأَخَذُهْم َعَذاُب یَْوِم الُظّ الُْمنَذرِ یَن﴾، قوم ایکه: ﴿فََکَذّ
اگر در این آیات دقت شــود؛ واژه هایی که شــدت دارند مانند: »همزه، ق، ک، ط، ب« و 
حروف مجهور مانند: »همزه، ب، د، ط، ق، غ، ذ، ظ، ع« بسیار دیده می شود ریتمی که برای 
این آیات استفاده  شده است از تهدید، توبیخ و یا شدت در عمل و از صامت های سنگین و 
انفجاری چون حروف شدت و جهر که در نتیجه حبس هوا در خارج از ریه ها، هنگام تلفظ 
به صورت دفعی ادا می شوند و القا کننده معنای قوت، خشونت و سنگینی آن تکرار شده اند 

و تأثیری شدید بر گوش شنونده دارد. ) زیبایی و سیدی، 1397: 81(
مثاًل در آیه ﴿ثم اغرقنا بعدالباقین﴾ حرف »قاف« از جمله حروف شدید و مجهور است که 
در این عبارت دو بار آمده است و سبب سختی بیشتر در تلفظ واژه شده است و با سختی 
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و منفور بودن عذاب قرابت دارد و یا عبارت ﴿َوأَْمَطْرنَا َعَلْیِهْم َمَطًرا  فََساَء َمَطُر الُْمْنَذِریَن﴾ که 
صنعت تصدیر در آن به  کار رفته است و حرف »ط« به دلیل شدت و جهر سنگینی عبارت 
را بیشتر نموده است و انگار عذاب سختی خواهد بود. چنان که برای عذاب غالباً واژه »مطر 

و امطر«1 بیان می شود. که مراد از مطر همان سنگ های باریده برای عذاب است.
﴿فَُکْبِکبُــوا فِیها ُهْم َو الْغاُووَن َو ُجنُوُد إِبْلِیَس أَْجَمُعوَن﴾ وقتی گفته می شــود »کبه فانکب« 
معنایش این اســت که او باروی به زمین افکند و معنای »کبکبه« این است که او را چند بار 
پشــت سر هم با رو به زمین افکند. )طباطبایی، 1417: 290/15( »کبکبوا« از ریشه »کبکب« 
اســت که هم حرف »ک« و هم حرف »ب« از حروف شــدیده )شدت به معنای قدرت و 
معنای منع جریان صوت( در تلفظ حرف است و حروف )همزه، ج،، ت، ک، ق، ط، ب( را 
شامل می شود. تراکم بیشتری نسبت به حروف دیگر دارند بنابراین آوایی سخت و تند ایجاد 
می کند و تصاویری که از معنای آیات به ذهن می آید با صدا ترکیب می شود و کیفیت معنا 
را در ذهن مخاطب ایجاد می کند. چنان که در این آیات بیان می کند چون خدا را نپرستیدند 
معبودها و گمراهان پی درپی در آتش به رو درافکنده می شوند؛ که کلمه کبکبوا خود بیانگر 
این معناســت که به حالت ســرنگونی در آتش انداخته خواهد شــد. زمخشری در تفسیر 
کشاف بیان می کند: »تکرار در کلمه کبکب گواهی بر تکرار در معناست گویی اگر او را به 
قعر جهنم بیندازند بارها و بارها این اتفاق رخ می دهد تا در ته آن مستقر شود. )زمخشری، 

)322/3 :1407
قوم حضرت نوح: ﴿قالُوا أَ نُْؤِمُن لََك َو اتَّبََعَك اْلَْرَذلُوَن﴾ )111( ﴿قاَل َو ما ِعْلِمي بِما كانُوا 
یَْعَمُلوَن﴾ )112( ﴿إِْن ِحســابُُهْم إاِلَّ َعلی  َربِّي لَْو تَْشُعُرونَ﴾ )113( ﴿َو ما أَنَا بِطاِرِد الُْمْؤِمنِیَن﴾ 
)114( ﴿إِْن أَنَا إاِلَّ نَِذیٌر ُمبِیٌن﴾ )115( ﴿قالُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِه یا نُوُح لَتَُکونَنَّ ِمَن الَْمْرُجوِمیَن﴾ )116( 
نِي َو َمْن َمِعَي ِمَن الُْمْؤِمنِیَن﴾  بُوِن﴾ )117( ﴿فَاْفتَْح بَْینِي َو بَْینَُهْم فَْتحًا َو نَجِّ ﴿قاَل َربِّ إِنَّ قَْوِمي َكذَّ
)118( ﴿فََأنَْجْیناُه َو َمْن َمَعُه فِي الُْفْلِك الَْمْشُحوِن﴾ )119(﴿ثُمَّ أَْغَرْقنا بَْعُد الْباقِیَن﴾ )120( ﴿إِنَّ 

فِي ذلَِك َلیًَة َو ما كاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِیَن﴾ )121(
در آیات حضرت نوح شــاهد ماجرای برخورد مشرکان لجوج با حضرت نوح هستیم که 
از کلمات »بطارد«، »مرجومین«، »ارذلون« که همشان دارای صفت شدت می باشند، استفاده 
 شده است. هم حرف »ط« هم حرف »ج«، همزه و »یا« جز حروف مهجور می باشند )همزه، 
ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، ل، م، ن، و، ی( شدت و سنگینی آن حس می شود 
و حس خوبی به انسان دست نمی دهد. بعد ازاین آیات این آیه بیان می شود: ﴿فَاْفتَْح بَْینِي َو 
نِي َو َمْن َمِعَي ِمَن الُْمْؤِمنِیَن  فََأنَْجْیناُه َو َمْن َمَعُه فِي الُْفْلِك الَْمْشُحوِن﴾ که دارای  بَْینَُهْم فَْتحًا َو نَجِّ

1( در قرآن کریم فقط در یک محّل مطر به معنی باران معمولی آمده ﴿ال ُجناَح َعَلْیُکْم إِْن كاَن بُِکْم أَذًى ِمْن َمَطٍر أَْو ُكْنتُْم 
َمْرضی  أَْن تََضُعوا أَْسلَِحتَُکْم ...﴾ نساء/102. و بقیّه همه در باریدن سنگ عذاب و فعل آن همه از باب افعال است. نحو 

یٍل﴾ حجر/74. مگر در آیه »ُمْمِطُرنا« که خواهد آمد. ﴿َو أَْمَطْرنا َعَلْیِهْم ِحجاَرًة ِمْن ِسجِّ
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دارد دقیقا حس نجات و گشایش به انسان دست خواهد داد.

2-2- سطح واژگانی
گزینــش واژگان، ارتباطی ارگانیک با نظم دارد به گونه ای که تفکیک بین آ ن ها شایســته 
نیست. نظم به مثابه تار و پودی است که در البه الی بافت کلی متن جریان دارد و در گزینش 
نظم واژگان بر نظام تجلی می یابد که ویژگی های کیفی واژگان با ویژگی های کلی ســاخت 
کالم در تعامل اند، به گونه ای که متن از دو جهت شکل می یابد: از جهت واژگان که اجزای 
فردی در روند آفرینش ادبی اســت؛ و از جهت ترکیب آن اجزا در متن ســاخت زبان کلی 

متن. )کواز، 1386: 271(

2-2-1- رب العالمین
واژه »رب« با مشتقاتش حدود 980 بار در قرآن آمده است. »َرّب« دارای یک ریشه اصلی 
و شــاخ و برگ های فراوان و موارد اســتعمال زیاد است. ریشه اصلی آن چنانکه راغب در 
مفردات می گوید: به معنای تربیت و سوق دادن چیزی به سوی کمال است. )راغب، 1412: 
1، 336( در مقاییس الّلغه چند ریشــه برای آن ذکرشده: نخست کسی که چیزی را اصالح 
می کند و قیام بر آن دارد و دیگر کسی که مالزم و مقیم چیزی است، سوم ضمیمه کردن دو 
چیز به یکدیگر. ولی همان گونه که در التحقیق آمده همه این ها به یک اصل بازمی گردد؛ و 
آن عبارت است از سوق دادن چیزی به سوی کمال و رفع نقایص در جهات مختلف ماّدی 

و معنوی، ذاتی و عرضی و اعتقاد و صفات و اخالق.
از آنجا که اقدام به چنین کاری با مفاهیم دیگری مانند: اصالح، تدبیر، حکومت، مالکیّت، 
مصاحبت، ســیادت، اجتماع، تعلیم، تغذیه همراه است؛ به هر یک از این معانی نیز اطالق 
شده است. به همین دلیل در کتب لغت، معانی متعّددی برای آن ذکر کرده اند؛ مثال در لسان 
العرب آمده اســت که »رّب« عالوه بر این که بر ذات پاک خداوند اطالق می شود؛ به معنای 

مالک، آقا، مدبّر، مربّی، قیّم و منعم، نیز آمده است.
جان ســخن این که: این واژه در اصل به همان معنای پرورش و تربیت و ســوق به کمال 
اســت؛ و ســپس به معانی مالزم آن نیز اطالق شده است؛ و لذا در ترجمه فارسی آن، واژه 
پروردگار به کار می رود که همین مفاهیم را در بردارد. ولی به طوری  که از گفتار علمای لغت 
استفاده می شود؛ این واژه هنگامی  که به طور مطلق به کار رود تنها بر خداوند اطالق می شود؛ 
چراکه او مالک حقیقی و مربّی و مصلح همه  چیز است؛ و هنگامی  که به غیر خدا گفته شود، 
حتمــاً به صورت مضاف خواهد بود مانند: »رّب الــّدار«؛ )مالک خانه(، »رّب االبل«؛ )مالک 
اشــتر( و »رّب الّصبی«؛ )مربّی کودک(. این واژه هنگامی  که در مورد خداوند به کار برود؛ 
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ممکن است اشاره به جنبه های مختلف ربوبیّت او باشد؛ یعنی مالکیّت و تدبیر و اصالح و 
تربیت و قیمومت و انعام. )مکارم شیرازی، 1386: 324/3(
تعدادواژه»ربالعالمین«درسورهها

صافاتسجدهقصصنملشعرایونساعرافانعاممائدهبقرهحمد

111352112112

مطففینتکویرحاقهحشرواقعهجاثیهزخرففصلتزمرغافر

3111111111

2-2-2- عالمین
ریشــه کلمه »علم« 854 بار در قرآن آمده است که 73 بار آن مختص به کلمه »عالمین« 
می باشــد. واژه »رب العالمین« 42 بار در قرآن آمده است؛ که از این 42 بار حدود 11 بار در 

سوره شعراء آمده است که نسبت به بقیه سوره ها بیشترین مورد می باشد.
عالم: )بفتح الم( همه مخلوقات. در صحاح گفته: »الْعالَُم: الَْخْلُق َو الَْجْمُع الَْعوالُِم َو الْعالَُمون« 
)جوهری، 1407( در قاموس گوید: »الْعالَُم:الَْخْلُق ُكلُُّه«. عالم جمع است و از لفظ خود مفرد 
ندارد مثل نفر و جیش و اشتقاق آن از عالمت است زیرا عالم عالمت وجود صانع می باشد 
و آن در متعارف میان مردم عبارت است از جمیع مخلوقات. لفظ »عالم« در قرآن بکار نرفته 
ِ َربِّ الْعالَِمیَن« و  و فقط »عالَمین« آمده، مراد از آن گاهی همه مخلوقات است مثل »الَْحْمُد لِلَّ
ْلتُُکْم َعَلی الْعالَِمیَن﴾ )بقره/122(، ﴿َو اْصَطفاِك َعلی  نِساِء  ِّي فَضَّ گاهی انسان هاست مثل ﴿َو أَن

الْعالَِمیَن﴾ )آل عمران/ 42( )قرشی، 1371: ذیل کلمه(

2-2-3- تکذیب
ریشه »کذب« 282 بار در قرآن به  کار رفته است و متضاد آن »صدق« می باشد. از ماده »ک 
ـ ذ ـ ب« به معنای انکار کردن، دروغ پنداشــتن چیزی و نسبت دروغ دادن به کسی است. 
مشــتقات تکذیب 12 مرتبه در این ســوره به  کار رفته که برخی موارد آن مانند »كذبت« و 
»كذبوه« بیش از سایر سوره های قرآن می باشند. مهم تر ترکیب »رب العالمین« است که بیش 
از یک ســوم کاربرد این جمله در کل قرآن اختصاص به این سوره دارد. )11 بار از 31 بار( 

)بازرگان، 1375: 64(

2-2-4- تقوا
تقــوا در لغت به معنای حفظ )جوهری، 1407: 2526/6(، حفظ الشــیء عن الخالف و 
العصیــان فی الخارج و مقام العمل )مصطفوی، 1368: 183/13( حفظ الشــی مما یوذیه و 
یضره )راغب، 1412: 881(، صیانت )ابن منظور(، دفع شــیء عن شــیء بغیره از میان این 
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نر الفاظ و مفاهیم آنان دو مفهوم حفظ و صیانت بسیار به هم نزدیک بوده و تقریبا هم معنایند. 

درواقع تقوا، از مصدر وقایه، در لغت به معنای »حفظ کردن و نگاه داشــتن از بدی و گزند« 
است. »اتقاء« از باب افتعال یکی از ابواب مشهور مزید ثالثی بوده و برای آن معنای مختلفی 
ذکرشده است. از مشهورترین معانی آن مطاوعه، اتخاذ و مشارکت است؛ »اتقوا اهلل« به معنای 
این اســت که از خداوند متعال مصون و محفوظ مانده و پروا داشته باشید؛ بنابراین این امر 
در اصل استعمال و وضع از اوامر انذاریه بوده و در مقام تخویف و تحذیر و هشدار به کار 

می رود. )تقوا، 111(
ریشــه »وقی« 258 بار در قرآن به  کار رفته اســت. 59 بار کلمه »اتقواهلل« در قرآن به  کار 
رفته اســت که از این ها 8 مورد آن مخصوص به ســوره شعراء می باشد و ریشه »وقی« در 
این سوره 17 مرتبه به  کار رفته است. در این سوره 5 بار جمله »اال تتقون« )درآیات 106- 
124- 1420 161-177( به  کار رفته که بیش از بقیه سوره ها می باشد. )بازرگان، 1375: 64( 
موضوع بی تقوایی ) اال تتقون( و ناباوری و بی ایمان )ماكان اكثرهم مومنین، ما كانوا به مومنین( 
که در ارتباط با موضوع تکذیب قرار دارد، در این سوره بیش از سوره های دیگر مورد توجه 

قرارگرفته است.

2-2-5- ُشعرا
»ِشــعر« دانستن، زیرکی، شعر، شــعرا و در نزد اهل عربیّت کالمی است که وزن و قافیه 
داشته باشد شعر در اصل به معنی دانستن و توّجه خاّص است و در اصطالح به کالم موزون 
و قافیه دار اطالق می شود که در آن دقت و ذوق مخصوص به  کار رفته است. شاعر گوینده 
چنین کالمی است. باید اضافه کرد که شعر بیشتر توأم با تخیاّلت است که در خارج مصداق 
حقیقی ندارند و شــاعر به قدرت خیال خویش آنها را در قالب الفاظ ریخته است. )قرشی، 

)42/4 :1371
این آیات در رد کافرانی نازل  شــده که درباره قرآن می گفتند: »پیامبر شاعر نیست و قرآن 
چیزی جز شعر نیست که شیاطین به او تلقین می کنند« )آلوسی، 1415: 143/10( در سوره 
طور آیه 30 آمده است ﴿ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون﴾ »او شاعری است که ما انتظار 
مرگش را می کشــیم.« ﴿و یقولون ائنا لتاركوا ءالهتنا لشاعر مجنون﴾ )صافات/36( و پیوسته 
می گفتند: »آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟« یا آیه 5 سوره انبیاء ﴿بل 
قالوا اضغاث احلم بل افتراه بل هو شــاعر فلیأتنا بآیه كما ارسل االولون﴾ و از طرفی اعراب 
اعتقاد داشــتن برای هر شاعری شیطانی اســت که شعرش را به وی وحی می کند. در واقع 
مشرکان می گفتند قرآن را شیاطین بر محمد نازل می کنند، یعنی قرآن منشأ الهی ندارد. حال 
َُّهْم فِی   َعَراُء یَتَّبُِعُهُم الَْغاُوَن أَ لَْم تََر أَن خداوند درآیات 224-226 سوره شعراء بیان می کند: ﴿َو الشُّ
كِل َواٍد یَِهیُموَن َو أَنهَّْم یَُقولُوَن َما اَل یَْفَعُلوَن﴾ پیامبر شاعر نیست، زیرا شاعران کسانی هستند که 
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گمراهان از آن ها پیروی می کنند و در هر کوی و برزنی پرسه می زنند و به هر راهی رهسپار 
می شــوند و ســخن هایی می گویند که خود به آن عمل نمی کنند؛ اما پیامبر هیچ یک از این 
صفات را ندارد. درآیات دیگر آمده است ﴿و ماهو بقول شاعر قلیل ماتومنون﴾ )الحاقه/41( 
)رضایی و تمسکی، 1392: 62( شاید از این باب سوره شعراء، شعراء نامیده شده است که 
بیان کند قرآن شعر نیست و پیامبرش از گمراهان و شیاطین پیروی نمی کند، بلکه از خدای 

متعال پیروی می کند پس تقوای خداوند پیشه کنید و پروردگار خود را تکذیب نکنید.

2-2-6- تحلیل سطح واژگانی
با توجه به واژه های تکذیب، رب العالمین، تقوا که واژه های کانونی این ســوره هســتند 
به دنبال هدف اصلی این ســوره هســتیم. برخی قرآن پژوهان معتقدند هر سوره دارای یک 
جامعیت واحد است که در انسجام و به هم پیوستگی آیات نقش دارد و بین آیات هر سوره 
با وجود اینکه یکجا نازل نـگشته و به صورت پراکنده با فاصله های زیاد یا کم نازل  شده اند، 
تناســب معنوی برقرار است. با دقتی که دانشــمندان ـ به ویژه در عصر اخیر ـ در محتوای 
سرتاسر سوره ها انـجـام داده انـــد به این نتیجه رسیده اند که هر سوره هدف یا هدف های 
خاصی را دنبال می کند. )معرفت، 1414: 246( عبداهلل محمود شــحاته می نگارد: »وحدت 
موضوعی ســوره های قرآن به این معنا است که باید پیام و نقطه نظر سوره ها را اساس فهم 
آیات آن ســوره تلقی کرد؛ لذا الزم است موضوع ســوره به عنوان محور و مدار فهم آیاتی 

مدنظر باشد که آن آیات پیرامون همان موضوع نازل شده است. )شحاته، 1976: 5(
سوره شــعراء هم دارای هدف و غرضی خاص اســت، موضوع »تکذیب رب العالمین« 
شاخص ترین محور این سوره است و ازنظر آماری نیز مشتقات »تکذیب« و »رب العالمین« 
در این سوره بیش از دیگر سوره های قرآن به  کار رفته است. عالوه بر آن موضوع بی تقوایی 
)اال تتقون( و ناباوری و بی ایمــان )ماکان اکثرهم مومنین، ما کانوا به مومنین( که در ارتباط 
با موضوع تکذیب قرار دارد، در این ســوره بیش از سوره های دیگر مورد توجه قرارگرفته 
اســت. )بازرگان، 1375: 74/2( در تفسیر المیزان آمده است غرض از این سوره، »تسلیت 
خاطر رســول خدا )ص( است از اینکه قومش او و قرآن نازل بر او را تکذیب کرده بودند 
و او آزرده شــده بود، کفار قریش یک بار او را مجنون خواندند، بار دیگر شاعر و این آیات 
عالوه بر تسلیت خاطر آن جناب، مشرکین را تهدید می کند به سرنوشت اقوام گذشته و به 
این منظور چند داســتان از اقوام انبیای گذشته یعنی موسی و ابراهیم و نوح و هود و صالح 
و لوط و شــعیب )ع( بیان شده تا آن جناب از تکذیب قوم خود دل سرد و غمناک نگردد و 
نیز قوم آن جناب از شنیدن سرگذشت اقوام گذشته عبرت بگیرند.« )طباطبایی،1417:   15، 
347( باتوجه به سختی هایی که پیامبران کشیدند و بیان این سختی ها برای پیامبر خودمان که 
کفار او را مجنون وشاعر و... خوانده اند خداوند خواسته آرامش به پیامبر بدهد و این واژگان 
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نر بارها تکرار شــده است. پس می توان غرض و هدف سوره را »تسلی خاطر پیامبر نسبت به 

تکذیب پروردگار و آیات قرآن براثر نشناختن و بی تقوایی« دانست. 

2-3- سطح دستوری و بالغی
در ســاحت بالغی و دستوری، پیوند واژه ها با یکدیگر در محور هم نشینی اثرگذار است. 
اصل هم نشینی در ساحت نحوی عنصری بنیادین است؛ زیرا آرایش واژگانی عالوه بر ایجاد 
مفاهیم، دارای نقش مهمی در باال بردن توان القایی، موســیقیایی و زیباشناختی اثر دارد. این 
ســازه های زبانی و بالغی در سوره شــعرا وجود دارد. ازجمله این موارد می توان به تکرار، 

التفات، توازن نحوی، استعاره، مجاز عقلی، تشبیه اشاره کرد.

2-3-1- تکرار
آرایه تکرار را می توان به عنوان هنر موســیقیایی و بالغی به شمار آورد. خداوند متعال در 
قــرآن کریم به انگیزه ها و اغراض مختلفی به تکراری عبارت، کلمه یا حتی حرف و صوت 
می پردازد و از این طریق به خلق موسیقی و آهنگ و در نتیجه تثبیت معنی و مفهوم در قلب 

و دل شنونده و مخاطب دست می یازد. تکرار قرآن خالی از فایده نیست.
ََّك لَُهَو الَْعِزیُز  در ایــن ســوره عبارت ﴿إِنَّ فِي ذلَِك َلیًَة َو ما كاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِیــَن َو إِنَّ َرب
ِحیُم﴾ 8 بار در انتهای موضوعات مطرح  شــده در سوره قرارگرفته است. همچنین 5 بار  الرَّ
َ َو  ِّي لَُکْم َرُسوٌل أَِمیٌن فَاتَُّقوا اللَّ بَْت ...الُْمْرَســلِیَن إِْذ قاَل لَُهْم أَُخوُهْم ... أَ ال تَتَُّقوَن إِن عبارت ﴿َكذَّ
أَِطیُعوِن َو ما أَْســئَُلُکْم َعَلْیِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلی  َربِّ الْعالَِمیَن﴾ در ابتدای شرح رسالت 
5 تن از انبیاء بزرگ )نوح، هود، صالح، لوط، شعیب( عینا تکرار شده است. ) بازرگان، 1375: 

)65
ازجمله علت های تکرار می توان اشاره داشت: 

1. بیدار نشدن نسل بعدی و بیشتر آن ها در همان راه انحرافی پدران و اجداد خود مانده اند 
)و ماکان اکثرهم مومنین(

2. جمله »ان ربك لهو العزیز الرحیم« نشان می دهد اوال این امتحان و ابتالی تاریخی که 
با اختیار و مهلت قرین گشــته، از منشــاء »ربوبیت« و در جهت رشد و کمال نوع انسان و 
تربیت او ناشــی شده است. موضوع ربوبیت از موضوع های اساسی این سوره است و دوم 
اینکه خداوند عزیز و رحیم است و تأکید سه جانبه »إّن«، »الم« و ضمیر »هو« در جمله فوق، 
هم قطعیت را نشان می دهد و هم انحصار را، یعنی تنها خداست که عزیز و رحیم است نه 
فرعون هــا و جباران تاریخ. )بازرگان، 1375: 66( در هر مقطعی که خداوند می خواهد غلبه 
حق بر باطل را نشــان دهد، بیان می دارد ﴿اّن فی ذلك الیــة و ما كان اكثرهم مؤمنین. و اّن 
ربّك لهو العزیز الّرحیم﴾ یعنی با اینکه طرف مقابل اکثریت بودند، ابزار داشتند اما حق پیروز 
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می شود این  یک آیتی اســت از آیات الهی و خدای تو شکست ناپذیر است. بعدازاین همه 
تکرار در سوره شعراء در آخر ســوره خداوند خطاب به پیامبر )ص( می فرماید: ﴿و توّكل 
علــی العزیز الّرحیم﴾؛ به این خدای عزیــز و رحیم که تضمین کننده ی غلبه ی حق بر باطل 
است، توکل و تکیه کن. ﴿الّذى یریك حین تقوم. و تقّلبك فی الّساجدین﴾؛ او ناظر به حال 
توســت؛ در حال قیام، در حال سجده، در حال عبادت، در حال حرکت، در حال تالش؛ او 
حاضر و ناظر است، تو را می بیند؛ »انّه هو الّسمیع العلیم«. پس در منطق قرآن، عزت را باید 

از خداوند طلب کرد. 
3. از آیه تکراری ﴿كذبت... مرســلین﴾ می توان فهمید اقوام مختلف تاریخ رسول و اصل 
رســالت را تکذیب می کردند. پذیرش اینکه بشر عادی بتواند پیام آور پروردگار باشد برای 

آنان سخت است و منتظر جن و فرشتگان و... بوده اند.
 4. از آیه تکراری ﴿اذقال لهم اخوهم... اال تتقون﴾ می توان فهمید رابطه رســوالن با مردم 
رابطه ای برادرانه بوده اســت و حاکمانه نبوده و به خاطر مهربانی و دلسوزی نسبت به آن ها 
خود را به رنج می افکندند چنان که در خطاب اول سوره هم به پیامبر آمده است. )بازرگان، 

)66 :1375
 5. ﴿فاتقــوالل و اطیعون﴾ عبارت را تکرار کرد تا با تاکید بیش تری آنان را مورد خطاب 
قرار دهد و آن را در جان هایشان رسوخ دهد و چرایی هر یک زا این خواسته ها را بیان کند 
)زمخشــری،1407: 426/3( که هر یک از امانت و نخواستن مزد، سببی جداگانه و مستقل 

است برای وجوب اطاعت آن جناب بر مردم. )طباطبایی، 1417: 290/15( 
6. از آیه تکراری ﴿و ما اســئلکم علیه من اجر ان اجرى اال علی رب العالمین﴾ و اگر در 
« نام »رب العالمین« را آورد،  جمله »إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلی  َربِّ الْعالَِمیَن« به جای نام جالله »اللَّ
برای این اســت که بر مصالح توحید صریح تر داللت کند، چون مشــرکین خدای تعالی را 
معبود عالم آلهه می دانستند و معتقد بودند که برای هر عالمی الهی جداگانه هست، که آن را 

به جای خدا می پرستیدند. 

2-3-2- توازن نحوی
یکی دیگر از نشانه های برجسته سازی در زبان شعر و اثر ادبی روی می دهد، قاعده افزایی 
است، قاعده افزایی برخالف فرا هنجاری، انحراف از قواعد زبان هنجار نیست؛ بلکه اعمال 
قواعدی بر قواعد زبان هنجار به شــمار می رود. )اصطهباناتی و کامکار مقدم، 1396: 130( 
یکی از مهم ترین نکته هایی که در شعر و به طور کلی در هنر با کلمه ها سروکار دارند، بالغت 
جمله اســت؛ یعنی آگاهی از طرز کاربرد اجزای جمله با نگاهی به ســوره شعراء مشاهده 
بَْت  می کنیم که این توازن نحوی دیده می شود ازجمله همین عبارتی که در باال بیان شد: ﴿َكذَّ
َ َو أَِطیُعوِن َو ما أَْسئَُلُکْم  ِّي لَُکْم َرُسوٌل أَِمیٌن فَاتَُّقوا اللَّ ...الُْمْرَسلِیَن إِْذ قاَل لَُهْم أَُخوُهْم ... أَ ال تَتَُّقوَن إِن
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نر َعَلْیِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلی  َربِّ الْعالَِمیَن﴾ در ابتدای شــرح رسالت 5 تن از انبیاء بزرگ 

)نوح، هود، صالح، لوط، شعیب( عیناً تکرار شده است. ساختار نحوی یکسانی برای این پنج 
انبیاء بیان  شــده است که این خود نظم و موسیقیایی بی نظیری را ایجاد کرده و نشان  دهنده 

هدفی واحد هم می باشد که می تواند به هدف سوره نزدیک گردد.
َِّذى ُهَو یُْطِعُمنِی َو یَْسِقیِن َو إَِذا َمِرْضُت فَُهَو یَْشِفیِن َو  َِّذى َخَلَقنِی فَُهَو یَهِدیِن َو ال و یا آیات ﴿ال
یِن﴾ )شعراء/78-82( که ساختار  َِّذى أَْطَمُع أَن یَْغِفَر لِی َخِطیَتِی یَْوَم الدِّ َِّذى یُِمیتُنِی ثُمَّ یُحیِیِن َو ال ال
نحوی یکسانی دارند و این امر عالوه بر هماهنگ بودن از نظر موسیقی و معنایی است. در 
این آیات ســاختار »الذى« چهار بار تکرار شده است: با اینکه می توانست بیان کند: »و هو 
یطعمنی و یسقین ...« اما باز الذی را تکرار نمود تا بر این داللت کند که یک یک این صفات 
به تنهایی در اثبــات ربوبیت خدای تعالی و تدبیر امر آدمی و اینکه او قائم بر نفس آدمی و 

اجابت کننده دعای او است.
ســخن گفتن ابراهیم خلیل در احتجاج با قوم خود با خدای خود که ابراهیم در این ثنا با 
پروردگارش رعایت ادب کرده اســت: »عنایت پروردگار خود را از ابتدا خلقتش تا وقتی که 
به ســوی او بازگشــت می کند همه را در ثنای خود درج کرده و خود را در برابر او فقیر و 
محتاج محض دانســته و درباره پروردگارش جز غنا و جود محض چیزی نگفته و خود را 
بنده ذلیلی دانسته که قادر بر هیچ چیز نیست، بلکه مقدرات الهی او را در دوران زندگی اش 
از حالی به حالی می گرداند، طعام و شــراب و بهبــودی از مرض می دهد، می میراند وزنده 
می کند و بندگان را برای پاداش روز جزا حاضر می سازد، برای اینکه او جز اطاعت محض 

و طمع در غفران گناه چیزی نیست.
ادب دیگری که مراعات کرده است مرض را به خود نسبت داده و گفته: وقتی که مریض 
می شوم شفایم می دهد، آنگاه بعد از ثنا، شروع به دعا کرد، در دعایش نیز ادب فوق العاده ای 
را به کار برد، چون نخست دعایش را به اسم »رب« شروع کرد، دیگر اینکه تنها نعمت های 
حقیقی و پایدار را درخواســت نمود و به هیچ  وجه توجهی به زخارف دنیای فانی نکرد و 
برای خود نعمتی اختیار کرد که ســرآمد آن ها و گران بهاتریــن آن ها بود و آن عبارت بود 
از»حکم« یعنی شریعت و پیوستن به صالحین و نام نیک در میان آیندگان و از خدای خود 
خواســت تا در هر عصری از اعصار آینده کسانی را مبعوث کند که دعوتش را بپا داشته و 
شریعتش را ترویج نمایند، در حقیقت معنی درخواستش این است که شریعتی به او دهد که 

تا قیام قیامت باقی باشد. )طباطبایی، 1417: 247/6(

2-3-3- التفات
در محور بالغی، صنعت التفات به معنای تغییر زاویه ســخن و انتقال کالم از اسلوبی به 
اســلوب دیگر، یکی از اسلوب های بدیعی و مشخصه های سبکی قرآن است که کاربرد آن 
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در قالب های مختلف ضمن آنکه موجب انسجام آیات می شود در خدمت القای معانی قرار 
دارد و به کمک آن معنای مورد نظر آیات القا می شود. 

الِِمیَن َقْوَم فِْرَعــْوَن أاََل یَتَُّقوَن﴾؛ به خاطر بیاور  ﴿َوإِْذ نَاَدى َربَُّك ُموَســی أَِن ائْــِت الَْقْوَم الظَّ
هنگامي که پروردگارت موســي را ندا داد که به سراغ آن قوم ستمگر برو. )قوم فرعون، آیا 
آنهــا )از مخالفت فرمان پروردگار( پرهیــز نمي کنند؟! در این جا صنعت التفات به کار رفته 
است. التفات در اینجا چه فایده ای می تواند داشته باشد درحالی که خطاب در اینجا به هنگام 
مناجات متوجه موســی )ع( است و کسانی که به آنان التفات شده، غایب هستند و حضور 
ندارند؟ در پاسخ باید گفت: به کار بستن چنین شیوه ای در مقام سخن گفتن باکسانی که از 
جانب خداوند رســالت یافته اند، به منزله اجرای آن در حضور آنان و شنواندن به خود آنان 
است، زیرا موسی )ع( آن را به او می رساند و از آن نهی می کرد و این خبر را در میان مردم 
نیز آشکارا باز می گفت و چنین شیوه بیانی مخاطب را بیش تر به پرهیزگاری ترغیب می کند 
و چه بسا آیاتی که درباره کافران نازل  شده اند، اما مومنان با تدبر در آن ها و پند گرفتن از دلیل 

ورود آن ها بهره بیش تری از آن ها می برند. ) زمخشری،1407: 436/3(
در این آیه از بالغت عطف هم استفاده  شده است. تعبیر بسیار زیبایی که در این آیه است 
به طورقطع با مقدم داشتن »القوم الظالمین« مقرر می دارد که آنان ستمکار هستند، آنگاه »قوم 
فرعون« را با عطف بیان به آنان عطف می کند و تو گویی معنای »القوم الظالمین« و ترجمه 
آن »قوم فرعون« است و عبارت هستند که یک معنی را افاده می کنند، به نحوی  که اگر کسی 
بخواهد از آنان یادی کند، می تواند بگوید: »القوم الظالمین« یا »قوم فرعون«. آنان از و جهت 
سزاوار دریافت چنین اسمی شدند، نخست آن که با کفر و شرارتی که مرتکب شدند به خود 
ســتم کردند، دوم از جهت آن که بنی اســرائیل را به بردگی گرفتند و به آنان نیز ستم کردند. 

)همان: 434/3(

2-3-4- استعاره امری حسی برای امری عقلی با جامع عقلی 
کاربرد اســتعاره به خاطر کمبود واژه یا تنگی دایره واژگانی گوینده نیست، بلکه به خاطر 
تنوع زبان و بیــان، همراه با فهم عمیق مخاطب و پرورش مخاطب به بهره گیری از عقل و 
درک برای رســیدن به شناختی جدید اســت. مولف، با به کارگیری استعاره، مخاطب را به 
تخیل فرا می خواهد و تخیل از ملزومات به کارگیری عقل اســت. همراه با تخیل اســت که 
تدبر شکل می گیرد. خداوند درباره شاعرانی که به هر باری شعر می سرایند می فرماید: ﴿ الم 
تر انهم فی كل واد یهیمون﴾ )شعراء/225( »هیم« در اصل، یعنی تشنگی ای که طاقت آدمی را 
می گیرد. سرگشتگی و پراکنده گویی چنین شاعرانی به کسی تعبیر شده که در بیابانی خشک 
به خاطر تشــنگی مفرط به هر ســمتی می رود تا آب بیابد. فقط فرد تشنه است که از فرط 
تشنگی هر چه شبیه آب ببیند به طرف آن می دود تا بدان برسد. شاعری که هدف عالی ندارد 
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نر درباره هر چیزی شــعر می سراید و می پندارد کارش ارزشمند است و سودمند. البته در باال 

توضیح داده شد اینجا منظور به کسانی است که پیامبر و وحی او را شعر و القائات شیطانی 
می دانستند. ازاین رو استعاره باالترین ترفند جذاب زبانی و شگفت آورترین زیبایی در کالم 

توصیف می شود. 

2-3-5- استعاره مکنیه
در آیه 215 سوره مبارکه شعراء آمده است:  ﴿َو اْخِفْض َجنَاَحَك لَِمِن اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنِیَن﴾؛ 
بــال مهر و فروتنی خــود را برای هر کس از مؤمنان که پیرویت کنند فرود آر و چتر جلب 
و جذب بر ســر آنان بگستر. در این آیه استعاره مکنیه به کار رفته است یعنی در بیان رفتار 
با آن ها رفتار پرنده با جوجه هایش را مثال می آورد و یکی از ویژگی های آن را ذکر می کند 
که پایین آوردن بال ها از روی مهربانی است. عرب به کسی که باوقار و بردبار باشد، گوید 
»خافض الجناح« منشــا این تعبیر این است که مرغان هنگامی که جوجه ها را به طرف خود 
می آورند، نخســت پروبال را می گشــایند، تا جوجه ها در زیر آن آرام گیرند، سپس بال ها 
را به زیر می آورند و این نشــانه محبت اســت، مقصود این اســت که پیامبر باید با مومنان 
متواضع باشــد، تا آن ها از وی پیروی کنند. )طبرسی، 1372: 324/7(  دقیقا این آیات دارد 
ویژگی های رســول خدا را بیان می کند آن رسول مهربانی که خداوند در ابتدای سوره بیان 
می دارد:  ﴿لعلك باخع نفسك اال یکونوا مومنین﴾ شاید تو می خواهی خود را هالک کنی که 
آنان ایمان نمی آورند از این رســول مهربانی که خداوند این قدر قشنگ و زیبا بیان می کند: 

»واخفض جناحك...«
»البخع« در لغت به معنای آن است که در ذبح چنان زیاده روی کنند که به رگ بخاع برسد 
و بخاع رگی اســت که در فقرات )اســتخوان های گردن( نهفته و تا آن رگ بیشترین اندازه 
ذبح اســت و شاید برای دلسوزی باشــد یعنی من برای تو دل می سوزانم که از حسرت و 
اندوه آن که قومت مســلمان نمی شوند، خود را به کشتن بدهی. )زمخشری،1407: 431/3( 
این تعبیر نشــان می دهد که تا چه اندازه پیامبر اسالم ص نسبت به مردم دلسوز و در انجام 
رسالت خویش اصرار و پافشاری داشت و از اینکه می دید تشنه کامانی در کنار چشمه آب 

زالل قرآن و اسالم نشسته اند و باز از تشنگی فریاد می کشند ناراحت بود.

2-3-6- تشبیه
ْوِد الَْعِظیِم﴾؛ پس  َِّعَصاَك الْبَْحَر فَانَفَلَق فَکَاَن كلُّ فِْرٍق كَالطَّ ﴿فََأْوَحْینَا إِلیَ  ُموســَی أَِن اْضِرب ب
به موســی وحی کردیم که عصای خویش به دریا زن. پس دریا )با زدن عصا از دوازده جا، 
مانند جاده ای( شکافت و هر قطعه ای )از وسط دو راه( همانند کوهی بزرگ بود. در این آیه 
تشبیه به  کار رفته است، آنجایی که بنی اسرائیل در حال کوچ کردن و نگران رسیدن فرعونیان 
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خداوند به موســی وحی می کند عصایت را به دریا بزن که می شکافد و هر قطعه ای همانند 
کوه عظیم است. »طود« به معنی کوه عظیم است و توصیف مجدد آن به عظیم در آیه فوق 
تاکیدی بر این معنی استئ )مکارم شیرازی، 1374: 183/15( و فاء در این آیه »فاء فصیحه« 
است، همان فاء عاطفه یعنی درواقع جمله اول محذوف است یعنی قبل از فانفلق بوده است 

فضرب که محذوف است. )ربانی، 1388: 629( 

2-3-7- مجاز عقلی
َماِء َءایًَة فََظلَّْت أَْعنَاقُُهْم لَها َخاِضِعیَن﴾ در این جمله متعلق مشیت  ََّشْأ نُنِزْل َعَلیْهم مَِّن السَّ ﴿إِن ن
حذف  شــده، چون جزای شرط بر آن داللت دارد، )در فارسی نیز این حذف معمول است، 
مثاًل می گوییم اگر می خواستم فالن کار را می کردم که تقدیرش این است که اگر می خواستم 
فالن کار را بکنم می کردم( کلمه »فظلت« از»ظل« اســت که یکی از افعال ناقصه است که 
اسم و خبر می گیرد و در اینجا اسمش کلمه »اعناقهم« و خبرش »خاضعین« می باشد؛ و اگر 
فرمود: گردن هایشان خاضع می شود و نسبت خضوع را به گردن های مشرکین داده با اینکه 
خضوع وصف خود ایشان است از این باب است که در حال خضوع اولین عضو از انسان 
که حالت درونی خضوع را نشان می دهد گردن است که سر را زیر می افکند، پس این نسبت 
از باب مجاز عقلی اســت؛ زیرا خضوع اولین بار در عنق انسان ظاهر می شود، پس می توان 
گفت که عالقه مجاز نیز آلیت یا مکانیت است. )شریعت مداری، 1397: 60( و معنای آیه این 
اســت که: اگر می خواستیم آیه ای بر ایشان نازل کنیم که ایشان را خاضع نماید و مجبور به 
قبول دعوتت کند و ناگزیر از ایمان آوردن شوند نازل می کردیم و به ناچار خاضع می شدند. 

)طباطبایی، 1417: 348/15(

 نتیجه گیری
در این مقاله یکی از سوره های طواسین به نام سوره شعراء ازنظر سبک شناسی و ساختارشناسی 
مورد بررســی قرار گرفت و آیات سوره در پنج دسته تسلی پیامبر به خاطر لجاجت کافران، 
معرفی دو مصداق تکذیب و تصدیق رب العالمین، پند نگرفتن 5 قوم و سرنوشت آنان و دالیل 
حقانیت قرآن و نادرســتی لجاجت کافران مورد بررسی قرار گرفت؛ و بیان شد شاخص ترین 
موضوع سوره تکذیب رب العالمین است و هدف سوره تسلی خاطر پیامبر نسبت به تکذیب 
پروردگار و آیات قرآن براثر نشــناختن و بی تقوایی است. این سوره از سه نظر سطح آوایی، 
واژگانی و دســتوری و بالغی مورد بررسی قرار گرفت. طنین زیبای آیات این سوره و توازن 
نحوی سوره در تکرار صامت و مصوت و تکرار برخی آیات هم زیبایی به آیات بخشیده و هم 
ازنظر معنا دارای نکته های متعددی می باشد؛ مانند تکرار ﴿و ماكان اكثرهم مومنین﴾ که بیانگر 
بیدار نشدن نسل بعدی و رفتن راه پدران خود و یا آیه ﴿ان ربك لهو العزیز الرحیم﴾ که درنهایت 
غلبه حق بر باطل و قدرت الهی را نشــان خواهد داد؛ و از آیات »کذبت... مرسلین« می توان 
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نر فهمید اقوام مختلف تاریخ رسول و اصل رسالت را تکذیب می کردند؛ و این دلگرمی به پیامبر 

مهربونمون است که طبق آیات اولیه این سوره خداوند به ایشان می فرماید به سبب اینکه مردم 
ایمان نمی آورند خود را می خواهی هالک کنی.

در سطح آوایی، سجع، تضاد، جناس، تصدیر، واج آرایی، بررسی صامت و مصوت حروف 
در چینش کلمات مورد بررسی قرارگرفته که مثاًل آیاتی که برای عذاب است از چه واژه هایی 
و با چه لحنی بیان شده است، در سطح واژگانی هم واژه های کلیدی این مقاله چون، »رب« 
که به معنی پرورش و تربیت و سوق به کمال است؛ بیان و ذکرشده است واژه »رب العالمین« 

11 بار در این سوره آمده است که از همه سوره ها بیشتر می باشد.
در ســطح دستوری و بالغی هم آرایه تکرار، توازن نحوی، ساختار ادبی، استعاره، تشبیه، 
التفات و مجاز عقلی مورد بررســی قرارگرفته اســت و بیان شد این سوره با این بالغت و 
زیبایی از هر نظر جز از خداوند متعال از کس دیگری نمی تواند باشد و این دلیلی بر اعجاز 

قرآن است.
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