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Abstract
The term stylistics is a science that seeks to discover the aesthetical values 
of literary works which leads to lexical, technical and rhetorical analysis 
of the literary text. This field tries to study and analyze the text in terms of 
structure, depth and aesthetics, regardless of the history, society and life 
of the creator, which are matters outside the text. In this article, relying 
on the descriptive-analytical method of Surah Malik in phonetic, lexical, 
semantic and rhetorical levels, aspects of artistic codes and understand-
ing of literary and artistic aspects of different linguistic levels have been 
analyzed. Irony and metaphor have been used as rhetorical elements to 
better explain and describe events and meanings and to arouse people's 
inner emotions and interactions. The use of these two components in the 
text of the verses of this surah has established the meaning in the mind of 
the audience and has increased the level of awareness of God's power and 
brevity in words and content expression.
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چکیده
اصطالح سبک شناسی عبارت است از علمی که به دنبال کشف ارزش های زیبایی شناختی 
آثار ادبی اســت، که تحلیل لغوی و فنی و بالغی متــن ادبی را در پی دارد. این دانش مي 
کوشد تا متن را از لحاظ ساختارشناسی، ژرفا شناسی و زیبایي شناسي بدون توجه به تاریخ 
و جامعــه و زندگي پدیدآورنــده که اموري خارج از متن اند، بررســي و تحلیل کند. در این 
جســتار با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی سورۀ ملک در سطوح آوایی، واژگانی، معنایی 
و بالغی مورد بررســی و از این رهگذر گوشــه هایی از رموز هنری و فهم جنبه های ادبی و 
هنری سطوح مختلف زبانی مورد تحلیل قرار گرفته است. کنایه و استعاره به عنوان عناصر 
بالغی برای تبیین و توصیــف هر چه بهتر وقایع و معانی و برانگیختن عواطف و انفعاالت 
درونی افراد به کار گرفته شــده اند. به کارگیری این دو مؤلفه در متن آیات این سوره باعث 
تثبیت معنا در ذهن مخاطب و افزایش ســطح آگاهی از قدرت خداوند و اختصار در کالم و 

بیان محتوا شده است.
واژگان کلیدی: سبک شناسی، قرآن کریم، سوره ملک.
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1. مقدمه 
امروزه بســیاري از مطالعات و تحقیقات حوزه زبان شناســي به سبك شناسي اختصاص 
یافته اســت. سبك شناسي از روش هایي است که براي بررسي و تحلیل متون از آن استفاده 
مي شود. البته در اینکه سبك شناسي علم است یا روش بین محققان اختالف نظر وجود دارد. 
»برخي آن را همچون زبان شناســي، علمي مستقل یا حداقل علمي مندرج در زیرشاخه هاي 
علم زبان شناســي مي دانند.« ولي برخي علم بــودن آن را رد کرده اند. )نصیری، 1388: 18( 
سبك شناســي در ابتداي شکل گیري، ارتباطي تنگاتنگ با زبان شناســي داشته و بعد از آن 
ناقدان در بررسي و تحلیل متن از آن بهره جسته اند. سبك شناسي به عنوان یك علم یا حوزه 
پژوهشــي که به بررسي و شناخت متون از چشــم انداز زباني مي پردازد، زبان شناسي و نقد 
ادبي را به هم پیوند مي زند. سبك شناسي، اصولي در اختیار محقق مي گذارد که در پرتو آن 
مي توان انتخاب هاي خاص زبان در قالب »توانش زباني«1 را تبیین کرد و اینکه زبان چگونه 
به کار گرفته شــده و از کجا بفهمیم که چه معني هایي دارد، چه معني هایي به آن داده شده، 
و چه معني هایي مي تواند داشــته باشد. )مقدســی، 1393: 41( اگر به قرآن کریم به عنوان 
یك متن نگریســته شود مي توان آیات آن را در ترازوي سبك شناسي سنجید و زیبایي هاي 
آن را براي خواننده آشــکار ساخت و از این طریق شیوه هاي متنوعي را که خداي متعال به 
منظور اثرگذاري بر خواننده یا شنونده به کار گرفته شناخت و به فوق بشري بودن آن صحه 
گذاشت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که شناخت جنبه های زیباشناختی در آیات 
قرآن تأثیر به ســزایی در کاربرد آن در زندگی روزمره ما دارد، که با بیانی تازه و اســلوبی 
جدید و بیان مفاهیم همراه است و اینکه آیا عناصر زیباشناختی در آیات قرآن وجود دارد؟ و 
تصاویر هنری تا چه حد از آیات قرآن کریم قابل استخراج است؟ پژوهش حاضر، با روش 
توصیفي- تحلیلي به سبك شناسي سوره ملك مي پردازد و آن را در  سطوح آوایي، واژگانی، 
معنایی و بالغی بررســي مي کند. ناگفته پیداست که درك و فهم جنبه هاي ادبي و هنري و 
بیان عناصر تشکیل دهنده ســطوح مختلف زباني در فهم هرچه بیشتر عظمت قرآن کاري 

بسیار سازنده و ضروري است. 

1. 1.  پیشینه پژوهش
- مقاله »سبك شناسی سوره مریم«، نوشته خاقانی و دیگران )1389(، چاپ شده در مجله 
لسان مبین به بررسی سوره مذکور بر اساس مؤلفه های سبك شناسی می پردازد. در این سوره 
تمامي واژگان در جایگاه ویژه خود قرار گرفته اند. اگر قصد بزرگ جلوه دادن کاري باشــد 
واژه به صورت نکره مي آید واگر قصد توضیح و شرح باشد واژه به صورت معرفه خواهد 
آمد. به ســبب وجود شــکایت و غم واندوه موجود در سوره، بیشــتر از آواي مد استفاده 

1( پتانسیل بالقوه یك زبان یا به عبارتی توانایی واژهسازی یك زبان را توانش زبانی می گویند.
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مي شود، زیرا با استفاده از این آوا، فضاي گسترده تري جهت اظهار حزن و اندوه است.
- مقاله »بررسی الیه ی آوایی سوره مبارکه »انبیاء« از منظر سبك شناسی«، نوشته پیرزادنیا 
و دیگران، )1395(، چاپ شده در مجله پژوهش های ادبی- قرآنی، به بررسی سوره انبیاء از 
منظر سبك شناسی پرداخته است. ایجاد تناسب، انسجام و هماهنگی لفظ با معنی به منظور 
جلب خواننده، تصویرسازی صحنه های فرح بخش بهشتیان و عذاب آور دوزخیان از طریق 
صفــات و حروف، تثبیــت معانی در ذهن از طریق کاربرد مفاهیــم متضاد، از کارکرد های 

موسیقی در این سوره مبارکه است.
- مقاله سبك شناســی سوره حجرات«، نوشته یوسفی تازه کندی، )1397(، چاپ شده در 
مجله سراج منیر به تحلیل سبك شناسانه سوره حجرات پرداخته شده است. در تحلیل سبك 
شناســانه این سوره به سه سطح زبانی، ادبی و فکری توجه شده است. در سطح زبانی این 
ســوره به نکات آوایی، صرفی و نحوی توجه شده است. در سطح ادبی به مجاز، استعاره، 
کنایه و طباق پرداخته شده است و در سطح فکری نیز به تصویرپردازی های قرآن در مورد 

غیبت و همچنین علم خداوند، اشاره شده است.
- مقاله »سبك شناســی ســوره واقعه براساس تحلیل زبانی«، نوشــته آزادی و نیکخواه، 
)1397(، چاپ شده در مجله پژوهش های زبان شناختی قرآن، به بررسی سوره واقعه در سه 
ســطح آوایی، واژگانی و دستوری می پردازد. برآیند پژوهش نشان می دهد تغییرات سبکی 
مانند التفات در شــخص و عدد فعل، التفات در مخاطب کالم، تغییر در چینش و بســامد 
حروف، با تغییر در لحن و سبك آیات، سبب تناسب محتوا و سبك بیانی آیات شده است.
- مقاله »سبك شناســی زبانی سوره محمد )ص( بر اساس تحلیل سطوح زبان شناختی«، 
نوشته طالبی قره قشالقی )1399(، چاپ شده در پژوهش های ادبی- قرآنی به بررسی زبانی 
سوره محمد )ص( در چهار سطح آوایی، صرفی، نحوی، واژگانی و نیز کشف زوایای ادبی 
آن پرداخته است. مهم ترین یافته جستار حاضر این است که بین مضمون آیات سوره محمد 

)ص( با آواهای به کاررفته در واژگان آن انسجام وجود دارد.
- مقاله »سبك شناســی سوره شــعرا )آوایی، واژگانی، بالغی و دستوری(«، نوشته نساج 
)1400(، چاپ شده در مجله مطالعات سبك شناختی قرآن کریم، به بررسی زیبایی های ادبی 
ســوره شعرا در سه سطح آوایی، واژگانی، بالغی و دستوری می پردازد. عناصر بالغی چون 
تکرار، التفات، توازن نحوی، استعاره، مجاز عقلی و تشبیه در موسیقیایی و زیباشناختی سوره 
شعرا اثرگذار بوده است. همه این ها نشان دهنده ساختار منسجم و موسیقیایی این سوره است 

که از وجوه اعجاز بیانی است.

1. 2. سؤاالت و فرضیات پژوهش
1- مؤلفه هاي به کاررفته در ســطوح مختلف آوایی، واژگانی، معنایی و بالغی چگونه در 
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انتقال پیام آیات مؤثر واقع شده است؟
2- ساختار سوره ملك در سطح بالغی چگونه ارزیابی می شود؟

1- با بررســی و تطبیق هر یك از مؤلفه هاي موجود در سطوح مختلف سبك شناسی بر 
روی واژگان و عبارات آیات ســوره ملك می توان گفت تبلور این عناصر باعث انتقال هر 

چه بهتر پیام و مضمون آیات شده و مخاطب را به درك هر چه بهتر آن رهنمون می سازد.
2- ســاختار سوره ملك از لحاظ ســطح بالغی دارای شاخصه هایی است که برای تبیین 
هر چه بهتر معنا، تثبیت آن در ذهن مخاطب و برانگیختن عواطف و احساســات در جهت 

اثرگذاری هر چه بهتر به کار گرفته شده اند.

2. سبک شناسی
تعریف سبك شناســی از دیدگاهی نو، بررسی شــرایط کالمی و صوری ادبی است. این 
تعریب شامل دو زمینه است: اوالً موضوع سبك شناسی یك عمل است؛ چرا که سبك شناسی 
یك کار اســت. کار سبك شناسی بررسی متون ادبی است و سرشت ویژه آثار ادبی کارکرد 
شــاعرانه است. به طور کلی زمینه سبك شناسی پیکره محتوا و پیکره بیان، یعنی محل چون 
و چراســت، که گاه یك قصه، گاه یك رساله است. سبك شناســی یعنی شناخت واژه ها، 
مشــخصه ها، نه جدا جدا، بلکه در ارتباط با یکدیگر. )غیاثــی، 1373: 50-49( تحقیقات 
حاکی از پیوند تنگاتنگ معیارهای علم سبك شناسی و علوم بالغت کهن است؛ به این معنا 
که علمای بالغت ابتدا به مانند سبك شناسان امرزوی به بررسی متون آثار ادبی می پرداختند. 
البته توجه ایشان معطوف به نمونه های کالمی برتر مثل قرآن کریم و آثار شعرا و نویسندگان 
طــراز اول بود. )مؤمن نژاد و همکاران، 1396: 27( ایشــان در آغاز به رصد و شــناخت 
شــیوه های بیان هنری همت گماشته بودند؛ ولی طولی نکشید این علم فقط به بیان معیارها 
و قواعد پرداخت. علمای بالغت خود را مســئول تعلیم چگونگی آفرینش ادبی می دانستند 
و اندیشه هایشان را به شکل قوانین تجویزی به ادبیات و مخاطبان تحمیل می کردند. )همان( 
نکته مهم دیگر این است که میان زبان شناسی و سبك شناسی رابطه وجود دارد. سبك شناسی 
بیانگر زیبایی گرایی زبان شناســی است؛ زیرا ویژگی های شیوه بیان، که گفتمان عادی از آن 
کمك می گیرد، مورد پژوهش قرار می دهد. تحلیل سبك شناسی زبان متن در روشن نمودن 
دیدگاه های نویســنده و افکار و اندیشه او سهیم اســت و معانی موجود در متن را برای ما 

مشخص می کند. )برکات و همکاران، 2004: 184(
در خصوص سبك شناســی تعاریف متفاوت دیگری نیز صورت گرفته است. برخی در 
تعریف سبك شناســی به بررسی گزینش ها و شــگردهای زبانی تأکید دارند. ماند جوسف 
میستریك1 که می گوید: »سبك شناسی عبارت است از بررسی گزینش ها و روش های استفاده 
1) Josef Mistrik  
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از زبان شناسی، فرازبان و شگردهای شناخت زیبایی  ها، صناعات و شگردهای خاصی که در 
ارتباط کالمی  به کار مــی رود.« )فتوحی، 1391: 92( برخی دیگر به نقش زبان در تعریب 
زبان خود اشــاره دارند؛ برای نمونه پل سیمپسون1 می گوید: »سبك شناسی روشی از تحلیل 
متنی اســت که در آن زبان از جایگاه برتری برخوردار است.« (simpson, 2004; 2) برخی 
دیگر به کاربرد سبك شناسی در بیان اندیشه ای خاص اشاره دارند: شارل بالی2، سبك شناسی 
را بررسی ابزارهای بیان می داند که زبان برای بیان اندیشه هایی خاص آن را به کار می بندد. 

)کواز، 1386: 36(

3. ساختار آوايي واژگان
شناخت بنا و ســاختار صوتي واژگان از طریق تبیین نوع هجاهاي صوتي تشکیل دهنده 
آن ها امکان پذیر اســت. صوت مفرد از یك هجي و صــوت مرکب از مجموع چند هجي 
ترکیب شــده اســت. حال اگر صامت )حروف بي صدا( را با رمز »ص« و صامت )حروف 
حرکت دار( را با رمز »ح« نشــان دهیم مي توانیم شکل هاي مختلف هجا هاي زبان عربي را 

بیان کنیم:

ـَ 1- »هجاي کوتاه »ص ح«، مرکب از صامت و حرکت کوتاه؛ مانند: س
2- هجاي متوسط باز »ص ح ح«، مرکب از صامت و حرکت بلند؛ مانند: با

3- هجاي متوســط بســته »ص ح ص«، مرکب از صامت و حرکت کوتاه و یك صامت 
دیگر؛ مانند: َغم

4- هجاي بلند بســته »ص ح ح ص«، مرکب از صامت و حرکت بلند و صامتي دیگر؛ 
مانند: دار

5- هجــاي بلند مزدوج بســته »ص ح ص ص«، مرکب از صامت و حرکت کوتاه و دو 
صامت دیگر بعد از آن. مانند: بَعد« )تجدد، 1388: 93(

حال از این نظر، ساختار واژگاني برخی آیات سوره ملك بررسي می شود.
ِعير﴾ )ملك/11( ﴿فَاْعتََرفُوا بَِذنْبِِهْم فَُسْحًقا ِلَْصَحاِب السَّ

ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص 
ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ 

ص ح ح ص.
تعداد هجا هاي متوســط 8 تاست که 6 تا هجاي بسته و 2 تا هجاي باز است. درحالي که 
تعداد هجا هاي کوتاه 8 است و یك هجای بلند بسته نیز وجود دارد و مالحظه مي شود که 

1) Paul Simpson  
2) Charles Bally  
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تعداد هجاهاي کوتاه و مجموع هجاهای متوسط کاماًل یکسان است، طبق اسالیب موسیقی 
متون ادبی، نزدیك بودن تعداد هجاهای متوسط و بلند با هجاهای کوتاه موجب یکنواخت 

شدن ریتم کالم و انتقال هر چه بهتر معنا می شوند.
ََّما أَنَا نَِذيٌر ُمبِين﴾ ) ملك/26( ِ َوإِن ََّما الِْعْلُم ِعْنَد اللَّ ﴿قُْل إِن

ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ 
ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح 

ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح ص.
در این آیه تعداد هجا هاي متوســط 11 عدد اســت که 8 عدد بسته و 3 عدد باز است در 
حالي که تعداد هجا هاي کوتاه 9 اســت و یك هجای بلند بسته نیز وجود دارد. در این آیه 
نیز همچون آیه یازدهم، به دلیل نزدیکی تعداد هجاهای متوسط و کوتاه، ریتم و ضربآهنگ 
آن یکســان و یکنواخت است. همان طور که مالحظه شد هر آیه داراي نظام هجي خاصي 
اســت و در همه آیات این نظام یکسان نیست، بلکه این نظام هماهنگ با معناي ایراد شده 
در آیه است و کاماًل با جو و فضاي آیه همخواني دارد. و به نظر مي رسد قرآن داراي نظامي 
خاص است و تابع نظام توالي ذکر شده هجاها در شعر یا نثر نیست، بلکه این موسیقي آن 
است که مخاطب خود را به گونه اي سحرآمیز جذب خود مي کند و ایقاعي شیرین و جذاب 
بر گوش شنونده مي نشاند. ســاختار یکپارچه موسیقایی و آوایی 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، مصوت های کوتاه و بلند، به گونه ای  اســت که موسیقی 
حاصل از صفات حروف و پیوند منســجم 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 منجر 
به ایجاد نظم آهنگ می شــود، که این امر یکی از جلوه های اعجاز بیانی قرآن کریم به شمار 
می رود. ریتم قرآن کریم انواعی دارد که به تناســب معانی آن به کار می رود. برای نمونه آیه 
مذکور با هجای متوسط بسته آغاز می شود. نوع ریتم به کار رفته در آیه با معنای آن تناسب 
داشته و استفاده از چنین ریتمی بر مخاطب تأثیر به سزایی دارد. نکته ای که باید بدان توجه 
نمود، آن اســت که ریتم در جریان یافتن آیات به طور منظم و هماهنگ بر نظام ویژه قرآن 
تجلی می یابد و بر معیارهای علم عروض و تفعیله ها یا اسباب و وتد نمی توان بر آن حکم 
کرد، هرچند که برخی از آیات آن به وزن شعر آمده است. علت آن است که قرآن اساساً شعر 
نیســت؛ اما این ریتم قرآن، علی رغم اینکه از اوزان شعری بیرون است، محسوس می باشد. 

)کواز، 1386: 304-205(
صوت و آهنگ برخاسته از همنشینی حروف و واژگان و هم آوایی کلمات نظمی آهنگین 
تولید می کند که موســیقی کالم نام دارد. به عبارت دیگر موسیقی »هماهنگی میان واژه ها، 
صامت ها، مصوت ها و هرگونه آرایه زیباشناختی و بدیعی است که به سبب آن معنا در بافت 
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ادبی شــکل می گیرد و نظام می یابد.« )فیاض منــش، 1384: 165( از این رو می توان گفت 
زیبایی و دلنشینی قرآن در نظام صوتی و ایقاعی آن نهفته است که به واسطه ریتم ایجاد شده 
از فواصل آیات و موســیقی برخاسته از واژگان، صامت ها و مصوت ها برای شنونده آشکار 
می شود که موجب خلق آهنگ و فضای موسیقیایی خاصی می شود و جایگاه ریتمی ویژه ای 

به آن می بخشد و در نهایت باعث انتقال هر چه بهتر معنا می گردد. )بغدادی، 2017: 66(

3. 1. سجع
سجع یکی از عناصر مهم در ساختار آوایی متن به شمار می رود. سجع آن است که کلمات 
آخر قرینه ها در وزن یا حروف روی یا هر دو موافق باشند و به سجع های قرآنی »فواصل« 
گفته می شــود. )محمدی، 1389: 312( سجع باعث آهنگین شدن کالم شده و به انتقال هر 
چه بهتر معنا به مخاطب کمك می کند. قرآن به عنوان یك متن ادبی فرابشری برای آفرینش 
معانی مورد نظر خود، واژگان را در چنین قالبی جای داده تا معانی با دلنشــینی ناشــی از 

موسیقی سجع، بهتر در روح و جان خواننده نفوذ کند. )قطب، 1359: 106(
ْحَمِن إِِن الَْكافُِروَن إِلَّ فِي ُغُروٍر * أَمَّْن َهَذا  َِّذي ُهَو ُجْنٌد لَُكْم يَْنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرَّ ﴿أَمَّْن َهَذا ال

وا فِي ُعتُوٍّ َونُُفوٍر﴾ )ملك/21-20( َِّذي يَْرُزقُُكْم إِْن أَْمَسَك ِرْزقَُه بَْل لَجُّ ال
َِّذيَن ِمْن  َب ال َماِء أَْن يُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصبًا فََستَْعَلُموَن َكْيَف نَِذيِر * َولََقْد َكذَّ ﴿أَْم أَِمْنتُْم َمْن فِي السَّ

قَْبلِِهْم فََكْيَف َكاَن نَِكيِر﴾ )ملك/18-17(
همانطور که مالحظه می شــود در آیات فوق میان واژگان »غرور و نفور و نذیر  و نکیر«، 
ســجع متوازی وجود دارد. سجع متوازی، سجعی است که واژگان در وزن و حروف روی 
مانند یکدیگر باشــند. آیات ســوره ملك اغلب به حرف »را و نون« ختم می شوند. صوت 
حاصل از آن حرف »را و نون« آهنگین بودن و دلنشینی آیات را چند برابر کرده و بر خواننده 
تأثیر به سزایی می گذارد. یکی از مدلول های حرف نون داللت آن بر معنای رقت، لطافت و 

زیبندگی است. )عباس، 1998: 163(

4. سطح واژگانی 
واژگان قرآن کریم جایگاه خاصي دارند و هریك از آن ها با دقت بسیاري از دیگري متمایز 
شــده و با ســیاقي که در آن به کار رفته هماهنگي دارند، به گونه اي که کوچك ترین جا به 
جایي و تغییر کلمه اي با دیگري معنا را مختل مي کند؛ بدین علت که واژگان قرآن در ضمن 
اســلوب بیاني زیبایي واقع شده اند و به اعتقاد ما الفاظ قرآن هم از جانب خداوند هستند و 
هر کلمه اي داراي معناي خاص خود اســت و در آن، پرتوي نوراني وجود دارد که با قرار 

گرفتن آن در سیاق جمله درخشش مي گیرد. )ابوزهره، 1989م: 104(
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4. 1. تحلیلی بر مفرد و جمع بودن واژگان
ْمَع َواْلَبَْصاَر  َِّذي أَنَْشَأُكْم َوَجَعَل لَُكُم السَّ خداوند در آیه 23 سوره ملك می فرماید: ﴿قُْل ُهَو ال
ُروَن﴾ »بگو: او کســی است که شــما را آفرید و برای شما گوش و  َواْلَْفئَِدَة قَلِيًل َما تَْشــكُ
چشم ها و قلب ها قرار داد اّما کمتر سپاس گزاری می کنید«. در آیه مذکور مانند بسیاری دیگر 
از آیات قرآن، »قلب« و »بصر« به صورت جمع »قلوب« و »ابصار« آمده ولی »ســمع« همه 
جا در قرآن به صورت مفرد ذکر شــده است. البته باید توجه داشت، با این که کلمه »سمع« 
در قرآن همه جا به صورت مفرد آمده و به صورت »اســماع« نیامده، ولی قلب و بصر در 
برخی از مواضع، به صورت جمع مانند آیه فوق و گاهی به صورت مفرد مانند این آیه: ﴿و 
َختََم َعلى  َسْمِعِه َو قَْلبِِه َو َجَعَل َعلى  بََصِرِه ِغشاَوًة﴾. )مکارم شیرازي، 1379ش: 89/1( برخی 
گفته اند: هرچند که ظاهر کلمه »سمع« این است که مفرد است، ولی چون از آن اراده معنای 
»جنس« شده، در معنا جمع است. همچنین احتمال داده شده که از واژه »سمع«، اراده مصدر 
شــده باشد که هم داللت بر کم می کند و هم بر زیاد )هم برای جمع استفاده می شود و هم 

مفرد. )شیخ طوسی، 1407ق: 64/1(
برخــی دیگر گفته اند: می توان کلمه ای را در تقدیر گرفت که آن کلمه جمع باشــد؛ مثل 
»حواس«. از ســیبویه نیز نقل شده است: هرچند که »ســمع« مفرد است ولی جمع آوردن 
قلب ها و چشــم ها، قرینه بر این است که از کل این عبارت )که شامل گوش هم می شود( 
معنای جمع اراده شده است. )فخر رازی، 1420ق: 296/2( عالوه براین؛ می  توان وجه ذوقی 
و علمی دیگری برای این تفاوت گفت و آن این که: تنوع ادراکات قلبی و مشاهدات با چشم 
نسبت به »مســموعات« فوق العاده بیشتر است و به خاطر همین تفاوت، قلوب و ابصار به 
صورت جمع ذکر شــده ولی »سمع« به صورت مفرد آمده است. در فیزیك جدید نیز آمده 
اســت امواج صوتی قابل استماع، تعداد نسبتاً محدودی اســت و از چندین ده هزار مورد 
تجاوز نمی  کند. در حالی که امواج نورها و رنگ هایی که قابل رؤیت هستند از میلیون ها مورد 

می  گذرد. )مکارم شیرازي، 1379ش: 90/1(

4. 2. تحلیل سطح معناشناسی واژگان انتخابی
در سطح معناشناسی روابط میان صورت های زبانی و پدیده های هستی بررسی می شود؛ 
یعنی چگونه کلمات عیناً به اشــیاء پیوند می یابند. معنی کاوی همچنین می کوشد تا صحت 
و ســقم روابط موجود بین توصیف های زبانی و وضعیت امور در جهان خارج را بدون در 
نظر گرفتن گوینده کالم بیابد.« )یول، 1387: 12( الیه معنایی سطحی موازی با سطوح دیگر 
سبك شناسی است که با ویژگی های آوایی و ساخت های جانشینی و همنشینی ارتباط پیدا 
می  کنــد. داللت های معنای از دو دیدگاه داللت های ســاده یا لغوی و داللت های پیچیده یا 

بالغی می تواند بررسی گردد. )مؤمن نژاد و همکاران، 1396: 36(
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- ﴿فَاْرِجِع الْبََصَر َهْل تَرى ِمْن فُُطور﴾ )ملك/3(
»ُفُطور« از ماده »فطر« )بر وزن سطر( به معنی شکافتن از طول است، و به معنی شکستن 
)مانند افطار روزه( و اختالل و فســاد نیز می آید، و در آیه مورد بحث به همین معنی است 
)الرازي، 1997م: 186/2( منظور این اســت که: هر چه انسان در جهان آفرینش دقت کند، 
کمترین خلل و ناموزونی در آن نمی بیند. لذا، در آیه بعد، برای تأکید همین معنی می افزاید: 
»بار دیگر دیده خود را باز کن، و دو مرتبه به عالم هستی بنگر، سرانجام چشمانت به سوی 
تو باز می گردد در حالی که خسته و ناتوان شده، و در جستجوی خلل و نقصان در این عالم 

بزرگ ناکام مانده است.« 
تَْيِن يَْنَقلِْب إِلَْيَك الْبََصُر خاِسئًا َو ُهَو َحِسيٌر﴾ )ملك/4( - ﴿ثُمَّ اْرِجِع الْبََصَر َكرَّ

تَیْن« از ماده »کّر« )بر وزن شّر( به معنی توجه و بازگشت به چیزی است، و »کرة« به  »َکرَّ
تَیْن« در  تَیْن« تثنیه آن است، ولی بعضی از مفسران گفته اند: منظور از »َکرَّ معنی تکرار و »َکرَّ
اینجا معنی تثنیه نیســت، بلکه، منظور توجه های مکّرر، پی درپی و متعدد است. )فضیلت، 
1387: 159( بنابراین، حداقل قرآن در این آیات به مردم دســتور می دهد: ســه بار در عالم 
هســتی بنگرند، و اســرار آفرینش را مطالعه کنند، و به یك معنی بارها و بارها دقیق شوند، 
و هنگامی که نتوانســتند کمترین خلل و نقصانی در این نظام عجیب بیابند، به آفریننده این 

دستگاه و خالق این جهان و علم و قدرت بی پایان آشناتر شوند. )همان: 160(
»خاِسیء« از ماده »َخْسأ« و »ُخُسوء« )بر وزن مدح و خشوع( هر گاه، در مورد »چشم« به 
کار رود، به معنی خسته و ناتوان شدن است، و هر گاه، در مورد »سگ« به کار رود به معنی 
دورکردن آن اســت. »َحِسیْر« از ماده »حسر« )بر وزن قصر( به معنی برهنه کردن است، و از 
آنجا که انســان به هنگام خستگی، تاب و توان خود را از دست می دهد، و گوئی برهنه از 
نیروهای خود می شود، به معنی خستگی و ناتوانی آمده است، بنابراین »خاِسیء« و »َحِسیر« 
در آیه فوق، هر دو به یك معنی و برای تأکید در موضوع درماندگی و ناتوانی چشم از دیدن 
نقصانی در نظام عالم هستی است. بعضی، میان این دو، چنین فرق گذاشته اند: »خاِسیء« به 

معنی ناکام و »َحِسیر« به معنی ناتوان است. )صالح، 1384: 467(
﴿أََل يَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبِيُر﴾ )ملك/14(

»أال« را نیز می توان به دو صورت معنی کرد: یکی این که کلمه ای برای تنبیه باشــد، یعنی 
آگاه باشــید. دیگر اینکه مرکب از حرف استفهام و حرف نفی باشد به معنی آیا نه؟ از همه 
اینها یك نتیجه حاصل می شود که خدا به دلیل این که خالق است به مخلوقات آگاه است. 
)قمحاوی، 1980: 186(. لطافت یکی از عبارت اســت از نوعی صفت در شــیء، که حس 
ظاهر به طور آشکار آن را درك نمی کند، یك دقت و ذوقی می خواهد که انسان بتواند آن 
را درك کند. پس یك معنای لطیف این است: آن کسی که دقایق امور را درك می کند؛ یعنی 
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خدا نه فقط ظواهر امور را درك می کند بلکه دقایق را هم درك می کند. )طباطبائی، 1374، 
232/19( معنای دیگر که در اخبار و احادیث آمده این اســت که لطیف یعنی خالق اشیائی 
اســت که آن اشیا آنقدر دقیق هستند که به چشم نمی آیند. یعنی خالق اشیاء خیلی کوچك 
و خرد، که به واسطه خردی و لطافتشان، به چشم نمی آیند، و خبیر و آگاه به همان اشیایی 

است که به لطف و لطافت خودش آن ها را خلق کرده است.)همان(

4. 3. هم  آيی
هم آیی یکی از عناصر اساســی سبك ساز متن اســت. در هم آیی، واژگان که به هر دلیلی 
دارای نمود مشــترك در بافت زبانی هستند با پراکندگی خود در سطح متن باعث انسجام 
بخشــی به پیکره متن می شود. )سرپرســت و رحیمی نژاد، 1399: 68( هم آیی در واقع به 
»ارتباط عنصری با عنصر دیگر از طریق نمود مشــترك و مکرری که در بافت های مشــابه 
دارند، اطالق می شوند.« )محمد، 2007: 109( به دیگر سخن ارتباط همیشگی و مداومی که 
یك کلمه در یك زبان با کلمات معینی دارد هم آیی گفته می شود، به گونه ای که با ذکر یك 

کلمه، کلمه خاص دیگر نیز انتظار ذکر شدن دارد. )فرج، 2007: 11(
ُعوَن﴾ )ملك/27( َِّذي ُكْنتُْم بِِه تَدَّ َِّذيَن َكَفُروا َوقِيَل َهَذا ال ا َرأَْوُه ُزلَْفًة ِسيئَْت ُوُجوُه ال - ﴿فََلمَّ

- ﴿إَِذا أُلُْقوا فِيَها َسِمُعوا لََها َشِهيًقا َوِهَي تَُفوُر﴾ )ملك/7(
وضعیت کافران و تکذیب کنندگان: اندوهناك شــدن چهره، افکنده شدن در جهنم، شنیدن 
صدای نعره آن و جوشیدن جهنم برای آن ها. هنگامی خداوند شرایط کافران را برای مخاطب 
به تصویر می کشد، واژگانی را برای این گروه به کار می برد که میان آنها یکپارچگی و انسجام 
معنایی به چشم می خورد. همچنین ویژگی جهنم را به با کلماتی بیان کرده است که با شنیدن 
یك واژه، کلمه بعد به ذهن مخاطب خطور می کند و از این طریق تواصل معنایی میان واژگان 
و عبارات را به ذهن متبلور می سازد. آمدن عناصر واژگانی معینی که به یك حوزه معنایی تعلق 
دارند در چارچوب موضوع یك متن که منجر به پیدایش ارتباط میان جمله های می شود باعث 
ایجاد هم آیی می گردد. با به کاربردن واژگانی که دارای ارتباط معنایی قوی و منسجم هستند، 

اثربخشی و جاودانگی متن باال می رود. )سرپرست و رحیمی نژاد، 1399: 69(

5. سطح بالغی
از ویژگي هاي دیگر قرآن که مایه شگفتي عرب گردید: دقت در به کار بردن نکات بالغی 
اعم از صنایع بدیعي و ظرافت هاي سخنوري است در قرآن انواع استعاره ها و تشبیه وکنایه و 
مجاز و نکته هاي بدیعي به حد وفور به کار رفته است با وجود آن که در تمامي موارد چارچوب 
شیوه هاي متعارف عرب رعایت شده، ولي مورد کاربرد با چنان ظرافت و دقت انجام شده که 
موجب حیرت أرباب سخن و نکته سنجان عرب گردیده است. )سعیدي نجفي، 1975م: 120( 
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در سوره ملك )با وجود تعداد اندك آیات آن( انواع گوناگونی از نکات بالغی و ظرافت های 
بیانی قابل مشاهد است. انواع بالغی موجود در سوره ملك به شرح زیر است.

5. 1. تقديم و تأخیر
در نحوه قرارگیری واژگان در آیات قرآن اهداف و اغراضی نهفته اســت. اهدافی مانند: 
اظهار سرور و شادمانی، تشویق به متأخر، تلذذ، تبرك، افاده حصر و اختصاص، افتخار و... 
از جمله مواردی اســت که در انگیزه تقدیم و تأخیر بیان شده است. )مسیری، 2005: 50( 
جایگاه واژگان در قرآن کریم به عنوان یك متن ادبی واال، از اهمیت به ســزایی برخوردار 

است و افاده معنایی خاصی در ورای آن وجود دارد.
ْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعَلْيِه تََوكَّْلنَا فََستَْعَلُموَن َمْن ُهَو فِي َضَلٍل ُمبِيٍن﴾ )ملك/29( - ﴿قُْل ُهَو الرَّ

لنَا« پس از  در این آیه فعل »آَمنَّا« بر جار و مجرور »بِهِ« مقدم گشته در حالی که فعل »تََوَکّ
جار ومجرور »َعَلیهِ« آمده است این بدین خاطر است که ایمان محصور و منحصردر ایمان 
به خدا نیست؛ بلکه باید به سایراصول اعتقادی همچون فرشتگان، کتابهای آسمانی، پیامبران 
و روز رســتاخیز نیز معتقد بود اما توکل تنها منحصر به خداست، زیرا علم و قدرت مطلق 
همیشگی و پایدار تنها از آن اوست بدین خاطر جار و مجرور مقدم شده تا بنده ی خدا بداند 
مالك نفع و ضرر کســی جز اهلل نیست و تنها بر او توکل نماید. )رمضان البوطي، 1412ق: 
149( همچنین در آیه  ﴿انّما الِعْلُم ِعنَد اللِ﴾ حصر بکار رفته است که علم زمان وقوع رستاخیز 

تنها به خداوند اختصاص دارد، به عبارتی دیگر قصر حقیقی صفت بر موصوف است. 

5. 2. حذف
حذف نوعی کاهش واژگانی و از مالك های درون زبانی است که تقدیر آن با مالك های 
برون زبانی امکان پذیر است. حذف زمانی صورت می گیرد که میان دو چیز تالزم و ارتباط 
باشــد. در صورت وجود چنین حالتی به یکی اکتفا و دیگر حذف می شود. )جاللی، 1386: 
26( یکی از اســلوب های پرکاربرد بالغی قرآن، حذف در ســاختار آیات است. این شیوه 
ممتاز بیانی که نمونه زیبای آن در آیات قرآن مشاهده می شود، در انسجام عناصر نقش مهمی 
دارد و به نوعی انحراف از شــکل طبیعی سخن است. )مؤمن زاده و همکاران، 1396: 11( 
از جمله ظرافت های بالغی این اســلوب می توان به تفخیم، تعظیم، اختصار، تخفیف، بیان 
گســترده، صیانت زبان از ذکر، ایجاد فاصله های قرآنی و ابهام اشاره کرد. )زرکشی، 1410، 

)115-120/3
- ﴿تََكاُد تََميَُّز ِمَن الَْغْيِظ ُكلََّما أُلِْقَي فِيَها فَْوٌج َسَألَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَْأتُِكْم نَِذيٌر﴾ )ملك/8(. 

در این آیه در واژه »تمیز« حذف صورت گرفته اســت. اصل این کلمه به صورت »تتمیز« 
بوده است که به منظور تخفیف، یکی از دو حروف )ت( از بدنه آن حذف شده است.
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5. 3. تأکید
در کالم عرب، اصل آن اســت که سخن، خالی از »تأکید« آورده شود. روش سخنوری و 
نگارش عرب، آن است که وقتی مخاطب ذهنیتی از پیش یا شك و انکاری ندارد کالم خود 

را بدون ادات تأکید آورد. )زرکشی، 1958م: 485/2(
عالمان بالغت، »خبر« را به سه گونه تقسیم می کنند؛ کالم ابتدایی، کالم طلبی، کالم انکاری. 
کالم ابتدایی، خطاب به کسی گفته می شود که خالی الذهن باشد و در موضوع تردیدی نداشته 
باشد. کالم طلبی، به مخاطبی گفته می شود که مردد وجویای حکم است؛ یعنی دو طرف موضوع 
حکم برایش روشن است، ولی نسبت میان آن دو را نمی داند و از »وقوع و ال وقوع« خبری ندارد. 
در این گونه گفتارها آوردن »تأکید« نیســت، تا به وسیله آن، هم تردید برطرف شود و هم حکم 
روشن گردد. اما در کالم انکاری، مخاطب منکر حکم است و می باید تأکیدهایی بر اساس شدت 
انکار آورده شود. )تفتازانی، 1406ق: 80/1( یکی از ابزارهای پرکاربرد تأکید قرآنی استفاده کردن 

« است که در سوره ملك در سه آیه 12، 13 و 19 مورد استفاده قرار گرفته است: از حرف »إنَّ
َُّه بُِكلِّ َشْيٍء بَِصيٌر﴾ تأکید با حرف قد  ُدور.... إِن َُّه َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ َُّهْم... إِن َِّذيَن يَْخَشْوَن َرب ﴿إِنَّ ال
از رایج ترین شیوه های تأکید جمله است. در سوره ملك سه بار )آیات 5، 9 و 18( از طریق 
نْيَا ... قَالُوا بََلى قَْد َجاَءنَا  َماَء الدُّ این حرف عبارتی مورد تأکید قرار گرفته است: ﴿َولََقْد َزيَّنَّا السَّ
َِّذيَن...﴾ انواع دیگر تأکید نیز در این سوره به دفعات دیده می شود. مانند  َب ال نَِذيٌر ...  َولََقْد َكذَّ
تأکید با حرف جر زائده مِن ﴿اَم تََرى فِي َخْمِق الرْحَمِن ِمْن تََفاُوٍت﴾، تأکید با ادات قصر إاّل 

و إنّما ﴿إِْن أَنْتُْم إِل فِي َضلٍل َكبِيٍر﴾ ﴿واِنَما أَنَا نَِذيٌر ُمبِيٌن﴾.

5. 4. استعاره
در زبان عربی مانند هر زبان دیگری، گاه مطلب به صورت تشبیه و تمثیل گفته می شود تا 
شــنونده یا خواننده فکر خود را به کار اندازد و مطلب مورد نظر را بهتر و عمیق تر دریافت 
کند. این گونه ســخن گفتن، از فصاحت و بالغت و توانایی گوینــده در کاربرد واژه ها و 
تعبیرات مناسب ناشی می شــود. یکی از گونه های این موضوع »استعاره« است که در علم 
معانی و بیان بحث های مفصلی دارد و در شــمار بســیاری از آیات قرآن کریم به کار رفته 

است. )همامی، 1375: 91( با نگاهی به سوره ملك استعارات نغزی یافت می شود.
َِّذي َجَعَل لَُكُم اْلَْرَض َذلُوًل فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر﴾ )ملك/15( ﴿ُهَو ال

در این آیه، خداوند زمین را به جهت رام بودن آن و بهره گیري انســان از آن به شــتري تشبیه 
کرده که سوارش به راحتي بر وي نشسته و از آن استفاده مي کند. از آنجا که مشبه به حذف شده 
است. پس األرض استعاره مصرحه است و از سویی چون مشبه )األرض( را با یکی از اجزاء یا 
ویژگی های مشبه به )ذلول( آورده است، پس استعاره مکنیه نیز می باشد.  عالوه بر استعاره نکات 
بالغی دیگری نیز در این آیه مشهود است از جمله اینکه تعبیر »فی مناکبها« از یك طرف مبالغه 
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در رام بودن زمین است، زیرا حرکت عادتاً بر پشت حیوان است؛ اّما هنگامی که بسیار رام باشد 
می توان بر شانه هایش نیز راه رفت، و از طرفی دیگر »فی« بجای »علی« بیانگر وسعت بلندی هاست 
به گونه ای که می توان در میان آن ها راه رفت که تونل های امروزی شاید یکی از مصادیق آن باشد. 
مناکب )جمع منکب( که نام مـحـل بـرخـورد اسـتـخوان باز و با شانه است، و اگر نقاط مختلف 
زمین را منکب ها خوانده، اسـتـعـــاره اسـت. راغـب مـی گـویـد اسـتـعـاره آوردن مـنـکـب 

بـرای زمـیـن، مـثـل استعاره آوردن )ظهر- پشت( برای زمین در آیه 45 سوره فاطر است.
﴿إَِذا أُلُْقوا فِيَها َســِمُعوا لََها َشِهيًقا َوِهَي تَُفوُر * تََكاُد تََميَُّز ِمَن الَْغْيِظ ُكلََّما أُلِْقَي فِيَها فَْوٌج َسَألَُهْم 

َخَزنَتَُها أَلَْم يَْأتُِكْم نَِذيٌر﴾ )ملك/8-7(
در قســمت اول این آیه آتش به موجودي تشبیه شده که صدایي ترسناك از خود بیرون 
مي دهد، مشبه یعني آتش، ذکر شده و مشبه به حذف شده است. در قسمت دوم آیه نیز آتش 
از نظر شــدت و سوزناکي به فردي تشبیه شده که برافروخته و خشمگین است. در این آیه 
نیز مشــبه یعني آتش ذکر شده و مشبه به حذف شده اســت. در این آیه استعاره تصریحیه 
وجود دارد. بدین گونه که خداوند آتش گرفتن جهنمیان و رســیدن آتش به ایشــان را به 
فردي خشمگین مانند کرده که بر دیگري خشم آورده و وي را آزار مي دهد. از جهت دیگر 
مي توان. اســتعاره تخییلیه نیز داشته باشــد بدین گونه که جهنم از نظر برافروختن پاره هاي 
اخگر در آن به انســاني مانند شــده باشــد که بر دیگري غضبناك است و به شدت وي را 
مي آزارد. ســبب این تشبیه، فرض حالت طبیعي عصبانیت است که در آدمي بوجود آمده و 

به صورت طبیعي وي را به بروز چنین کنشي وامي دارد.
همچنین می توان گفت که در این آیه تشخیص یا آدم نمایی وجود دارد که اصطالحی بالغی 
و تازه اســت و در کتاب های اعجاز قرآن و بالغت قدما به کار نرفته است و دانشمند محقق 
معاصر صبحی صالح ضمن تمجید و تجلیل ازتالش های بزرگ گذشتگانی همچون سیوطی 
می گوید: »وی این سخن خداوند متعال را در توصیف جهنم در این صحنه ی هول انگیز فقط 
یك استعاره  معقول برای محسوس با وجه مشترك عقل می داند، با آنکه شخصیت قائل شدن 
برای جهنم در این آیه همان پدیده ای است که صحنه را لبریز از زندگی و حرکت می گرداند، 
جهنم خشــمناك است و بغض گلوگیرش شده است و می خواهد خشم خود را به هنگامی 
که مجرمان را در آن می افکنند فرو ببرد، و گویا منظره ی زشت وزننده ی مجرمان، نابسامان تر 
است از آن که دوزخ بتواند تحمل کند و بر آن شکیبایی ورزد این است که با زبانه ی شعله اش 
در حالیکه می غرد و شــیهه می کشد، با آنان برخورد می کند و مهل و قطران خود را در حالی 
که می جوشــد و فّواره می زند پیشــکش آنان می کند، تا جایی که کم مانده است سینه اش از 
کینه ی آنان و از نفرتی که نســبت به چهره های سیاهشان دارد، منفجر گردد. )صالح، 1384: 
463( بنابراین، در این تابلو استعاره معقول برای محسوس به تنهایی نیست؛ بلکه برای جهنم 
یك شخصیت انسانی به عاریت گرفته شده است که عکس العمل های وجدانی و برخوردهای 
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عاطفی دارد، این دوزخ اســت که مانند یك انســان ناله می زند، این دوزخ است که به خشم 
می آید و برآشفته می گردد، و این دوزخ است که دارای روانی حساس گشته است!« )همان(

ِعيِر﴾  يَاِطيِن َوأَْعتَْدنَا لَُهْم َعَذاب السَّ نْيَا بَِمَصابِيَح َوَجَعْلنَاَها ُرُجوًما لِلشَّ اَء الدُّ ــمَ ﴿َولََقْد َزيَّنَّا السَّ
)ملك/5(

در این آیه استعاره مصرحه اصلیه وجود دارد. به این ترتیب که ستارگان آسمان به مصابیح 
تشبیه شده و در این بین مشبه حذف و مشبه به ذکر شده است.

﴿أَفََمْن يَْمِشي ُمِكبًّا َعَلى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّْن يَْمِشي َسِويًّا َعَلى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم﴾ )ملك/22(
در این آیه، اســتعاره تمثیلیه وجود دارد به عبارت دیگر اهلل متعال از مثل براي بیان حال 
مشرك و بکتاپرست بهره گرفته است بدین گونه که خداوند فرد مشرك را به نابینایي مانند 
کرده اســت که به روي درافتاده و درست راه نمي پیماید حال آنکه یکتاپرست را به فردي 

مانند مي کند که در راه درست گام بر مي دارد و از لغزش و کج روي در امان است.

5. 5. کنايه
 تصویرسازی یکی از مؤلفه های برتر قرآن است و یکی از روش هایی است که در قرآن از 
آن برای اقناع مخاطب و برانگیختن عواطف و انفعاالت درونی افراد بهره گرفته شده است. 
)مؤمن نژاد و همکاران، 1396: 46( یکی از عناصر تصویرســاز در این سوره، عنصر کنایه 
است. کنایه عبارت است از آوردن لفظ و اراده معنای غیرحقیقی از آن، به گونه ای که بتوان 

معنای حقیقی آن را نیز اراده کرد. )محمدی، 1389: 269(
َِّذي بِيَِدهِ الُْمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر﴾ جـمـــله  در اولین آیه ســوره ملك ﴿تَبَاَرَك ال
»الذی بـیـده المـلك« از آنـجـا کـه مـطـلق اسـت شـامل تمامی ملك می گردد، و این تعبیر 
می خواهد به طور کنایه از کمال تسلط خدا بر ملك خبر دهد، و بفهماند آن چـنـان مـلك 
در مـشـت او اسـت کـه به هر نحو بخواهد در آن تصرف می کند، همانطور که یك انـسـان 
نـــیرومند موم را در دست خود به هر شکل بخواهد درمی آورد و می چرخاند، پس خدای 
تعالی به نفس خود مالك هر چیز و از هر جهت اســت، و نیز مالك ملك هر مالك دیگر 
است. این کنایه از نوع صفت و تلویحی است. پس توصیف خدای عزوجل بـه ایـنـکه ملك 
به دست اوست، توصیفی وسیع تر از توصیف او به »ملیك« در جمله »عند ملیك مقتدر«، و 

صریح تر و مؤکدتر است از توصیف او در جمله »له الملك«. )ناصحی، 1389: 37(
و جـمـله »و هـو عـلی کـل شیء قدیر« اشاره است به اینکه قدرت خدای تعالی محدود 
به هیچ حدی و منتهی به هیچ نهایتی نیست، و الزمه اطالق ملك هم به حسب سیاق همین 
است، هـر چـنـد کـه صـرف نـظـر از سـیـاق، مـطـلق آوردن مـلك )کـه از صـفـات فعل 
َِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت  است( از لوازم اطالق قدرت است که از صفات ذات است. در آیه ﴿ال
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ْحَمِن ِمْن تََفاُوٍت فَاْرِجِع الْبََصَر َهْل تََرى ِمْن فُُطور﴾ کـلمـــه فـطـور  ِطبَاقًا َما تََرى فِي َخْلِق الرَّ
بـه مـعـنـای اخـتالل و بی نظمی است. و مراد از ارجاع بصر، تکرار نظر است، و این کنایه 
است از ایـنـکـه اگـر بـخـواهی یقین کنی که در سراسر خلقت تفاوتی نیست باید با دقت 
نظر کنی. )تأکیدی بر وحدت نظام عالم و اتصال و ارتباط اجزاء آن( )همان: 38( این کنایه 
ْحَمُن  از نوع تلویح اســت، زیرا واسطه های آن زیاد است. در آیه 29 سوره ملك ﴿قُْل ُهَو الرَّ
آَمنَّا بِِه َوَعَلْيِه تََوكَّْلنَا فََســَتْعَلُموَن َمْن ُهَو فِي َضَلٍل ُمبِيٍن﴾ نیز کنایه دیده می شود. در این آین 
خداوند، مفعول »توکلنا« را بر آن پیش انداخته حال آنکه مفعول آمنا یعني »به« را پس از آن 
آورده است. دلیل این تقدیم و تأخیر در کالم خداوند، کنایه به کافران است بدین گونه که 
خداوند با تأخیر انداختن سخن، از ایشان، خواسته بگوید که ایمان مي آوریم و همانند شما 

کفر نمي ورزیم و بر خدا توکل مي کنیم و نه بر افراد و داشته هایمان. 

نتیجه گیری
- بررسی سطح آوایی در سوره ملك نشان می دهد هجاهای کوتاه نسبت به سایر هجاها 
بیشــتر است که این امر نشــان دهنده ریتم تند و متحرکی است که در این سوره مالحظه 
می شــود. همچنین ریتم موجود در این سوره با تناســب معانی و محتوای سیاق آیات آن 
هماهنگی دارد. همچنین سجع به عنوان یکی از عناصر آوایی متن باعث آهنگین شدن آیات 

قرآنی و اثرگذاری ویژه بر خواننده و دریافت معنای آن شده است. 
- حروف هر واژه چنان مدبرانه چینش یافته که آوای منسجم و منظم حروف ترکیب شده 
در میان عبارات و جمالت آیات جلب توجه می کند که این امر باعث افزایش موســیقی و 

اثرگذاری آوایی سوره ملك شده است.
- در سطح واژگانی و معناشناســی با بررسی ویژگی های لفظی و معنایی موجود در هر 
کلمه مشــخص گردید خداوند متعال ســخنی بی نظیر را با توجه به نظام ترکیبی آیات که 
دارای مفاهیم گسترده و در عین حال مختصر و مفید هستند، به صورت یکپارچه و منسجم 

در کنار یکدیگر قرار داده است.
- ســه عامل تأکید، تقدیم و تأخیر و حذف در خدمت هدف ســوره ملك به کار گرفته 
و باعث ایجاد یکپارچگی معنایی بیشــتر شده اند؛ چرا که ارتباط عمیق و مناسب واژگان از 

ظرافت های زیبای بالغی موجود در سوره نشأت می گیرد.
- از دیگر عوامل بالغی موجود در این سوره، کنایه و استعاره است برای تبیین و توصیف 
هــر چه بهتر وقایــع و معانی و برانگیختن عواطف و انفعاالت درونــی افراد به کار گرفته 
شده اند. به کارگیری این عناصر در متن آیات این سوره باعث تثبیت معنا در ذهن مخاطب 

و افزایش سطح آگاهی از قدرت خداوند و اختصار در کالم و بیان محتوا شده است.
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