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 -1شرایط علمی:

 ایــن مجله به تازههای حاصل از پژوهشهای علمی در موضوعات و محورهای مجلهاختصاص دارد.

 هلاقم شریذپ یگنوگچ و شراگن ۀمانهویش

شیوهنامۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

 -مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

 -در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

 هر مقاله شامل چکیده ،کلید واژه ها ،مقدمه ،متن اصلی و نتیجهگیری باشد. -2نحوة بررسی مقاله:

 مقالههای رسیده ،نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و درصورتی که با خط مشــی مجله مناسب تشخیص داده شوند ،به منظور ارزیابی برای داوران
متخصص و صاحبنظر فرستاده خواهند شد.

 برای حفظ بیطرفی ،نام نویسندگان از مقاله حذف میگردد .پس از وصول دیدگاههایداوران ،نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح میگردد و در صورت کسب امتیازات کافی،
مقاله برای چاپ پذیرفته میشود.
 هیئت تحریریه در پذیرش ،رد و ویرایش مقالهها آزاد است. -3شیوهنامة نگارش مقاله:
* شیوة تنظیم مقاله:

 -عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

 در صفحه ای جداگانه نام و نام خانوادگی ،رتبه دانشــگاهی ،دانشــگاه محل خدمت،آدرس دانشگاه ،شماره تلفن و پست الکترونيکی نويسنده (نویسندگان) قيد گردد.

 چکيده حدّ اکثر دارای  150واژه ( 10خط) و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله ،روشتحقيق و مهمترين نتايج باشد.

 کلیدواژهها :حداکثر تا  7واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا میکنند وکار جستجوی الکترونیکی را آسان میسازند ،انتخاب شود.
 مقدمه شامل بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت ،سؤاالت ،فرضیات ،پیشینه ،روش و نتایجتحقیق میباشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.
 -در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن میپردازد.
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 -مقاله باید شامل نتیجهگیری باشد.
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 پینوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله میآید. -کتابنامه

* نحوة تنظیم ارجاعات

ـ ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت (نام خانوادگي مؤلف ،سال انتشار :شمارة
صفحه يا شمارة جلد/صفحه) نوشته شود.
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ـ اگر ارجاع بعدي بالفاصله به همان مأخذ باشد از (همان :شمارة جلد/صفحه) و اگر به
مأخذ ديگري از همان نويسنده باشد (همو ،سال انتشار :صفحه) استفاده شود.
* منابع مورد استفاده در متن ،در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام
مشهور نويسنده (نويسندگان) به شرح زير آورده شود:
 کتب :نام خانوادگی ،نام نويســنده (سال انتشار)« :نام کتاب» ،نام مترجمّ ،محل انتشار:
نام ناشر ،شماره چاپ.

 مجالت :نا م خانوادگی ،نام نويســنده (سال انتشــار)« :عنوان مقاله» ،نام نشريه ،دورهنشريه ،شماره صفحات مقاله.
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 مجموعه مقاالت يا دايره المعارفها :نامخانوادگی ،نام نويسنده (سال انتشار)« :عنوانمقاله» ،نام کتاب ،نام ويراســتار ،محل انتشار :نام ناشــر ،شماره چاپ ،شماره جلد ،شماره
صفحات مقاله.
 ســایتهای اینترنتی :نام خانوادگی نویسنده ،نام (آخرین تاریخ و زمان تجدیدنظر درپایگاه اینترنتی)« :عنوان و موضوع» ،نام و آدرس سایت اینترنتی.
 در مواردی که مطلبی عین ًا از منبعی نقل میشود ،ابتدا و انتهای مطلب ،گیومه(« ») قرارداده شود .نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.
 مقاله باید حداکثر در  20صفحة  23سطری تنظیم شود. رعايت دستور خط فارسي مص ّوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است. شکل التینی نامهای خاص و واژههای تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره دریادداشتها درج شود.
 آدرس آيات قرآن بالفاصله پس از آيه و پيش از ترجمه آن ،درون متن ذکر شود. عناوين (تيترها) با روش شــمارهگذاری عــددی و ترتيب اعداد در عناوين فرعی مثلحروف از راست به چپ تنظيم شود.
 مقاله در کاغذ  A4با رعايت فضای مناسب در حاشيهها و ميان سطرها ،در محيط ورد ،2007متن مقاله با قلم  ،BLotus 13عربی  ،NoorLotus 13التينTimesNewRoman10
و يادداشتها و کتابنامه  BLotus12حروفچينی شود.

 -4شرایط پذیرش اولیه:

 مقاله باید دارای شــرایط بند دوم (شرایط علمی) باشد و بر اساس بند چهارم (شرایطنگارش مقاله) تنظیم گردد و از طریق ایمیل  khoy.journal@gmail.comارسال گردد.
 مقاالت مستخرج از پایاننامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استادنیز در مقاله ذکر شود.

 هلاقم شریذپ یگنوگچ و شراگن ۀمانهویش

 -ترجمۀ انگليسی عنوان مقاله ،چکيده و کليدواژهها همراه مقاله ارسال گردد.

 نویسنده باید تعهد نماید که مقالة خود را همزمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشدو تا زمانی که تکلیف آن در دو فصلنامة «مطالعات ســبک شــناختی قرآن کریم» مشخص
نشده است ،آن را برای دیگر مجالت ارسال نکند.
صحت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
 -مسئولیت ّ
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 حلاص لامعا و تانسح رد میرک نآرق نامتفگ لیلحت

تحلیل گفامتن قرآن رکمی در حسنات و اعمال صالح
(تاریخ دریافت 99/07/15 :تاریخ پذیرش)99/09/30 :

خدیجه احمدی بیغش

1

چکیده
اعمال انســان ،موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و آخرت میشود و چون انسان زندگی
ابــدی در پیــش دارد ،چگونگی عمل او در دنیا و فراهم آوردن توشــه برای آخرتش ،حائز
اهمیت است .قرآن برای نظاممندکردن ذهن مخاطب و ایجاد تحول در اندیشه او از شبکۀ
معنایی بهره گرفته اســت .در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی ـ تحلیلی ،به تحلیل گفتمان
قرآن در تفاوت حســنات و اعمال صالح پرداخته شده است .بررسی حوزۀ معنایی حسنات و
اعمال صالح در قرآن و داللت آنها بر معانی و مصادیق متعدد نشــان میدهد ،حســنات به
دلیل دامنه گسترده آن ،عام بوده و حتی اعمال صالح و ثواب را نیز شامل می شود ،در حالی
که برعکس آن ممکن نیست؛ یعنی تنها برخی از حسنات ،عمل صالح محسوب میشوند.
واژگان کلیدی :گفتمان قرآن ،حسنات ،اعمال صالح.

 .1مقدمه

از ضرورتهای مهم در پژوهشهای دینی ،بهکارگیری دانشها و ابزار جدیدی است که
در سایۀ آن دریچهای جدید به فه ِم متو ِن دینی باز شود و نوعی تدبر روشمند در آیات الهی
و زمینهای برای دستیابی به معانی و نکات نهفته در آیات فراهم آید .قرآن کریم نیز پیوسته
بر تدبر در آیات تأکید داردِ ﴿ :ک ٌ َ
بار ٌک لِیَ َّدبَّروا آیاتِ ِه َو لِیَتَ َذ َّکر أُولُوا ْ َ
ناه إِل َ ْی َ
اللْباب﴾
تاب أنْ َزل ْ ُ
ک ُم َ
َ
ُ
(ص )29/با مطالعۀ گفتمان قرآن ،شــبکهای منسجم از معانی یافت میشود که در آن ،آیات
به کمک یکدیگر تبیین و مجموع آیات در کنار یکدیگر ما را به فهم دقیقتر میرســاند .از
میان حوزههای معنایی متعدد در قرآن ،حوزۀ معنایی حسنات و اعمال صالح ،محور پژوهش
حاضر است .ضرورت پرداختن به موضوع حاضر به آن دلیل است که در بخش گستردهای
از آیات قرآن به «اعمال» انســان پرداخته شده است و از آنجا که اعمال انسان پس از مرگ،
 )1دانشجوی دکتری مجتمع علوم اسالمی کوثر؛ Kh.ahmadi3103@yahoo.com
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دستمایۀ معیشت او خواهد بود (طباطبائی )201 ،15 :1417 ،و اصل داوری در قیامت برای
ارائه اعمال انســان (جوادیآملی )397 ،8 :1388 ،است ،لذا پرداختن به این مقوله اهمیت
بسیار دارد.
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واژه های «حســنه» و «صالح» به لحاظ ریشه لغوی ،موارد استعمال و مصادیق با یکدیگر
تفاوت دارند« .حسنه» نعمت مطلوب و شادكنندهای را گویند كه به انسان میرسد و در قرآن
كریم ،گاه به معنای عام آمده كه شامل هر كار نیكی میشود و عمل صالح یكی از مصادیق
و نتایج آن است .گاه نیز بالعکس حسنه ،به معنای ثواب و نتیجه عمل صالح آمده است .در
آیات و روایات ،گاه به هر كار خوبی حسناتگویند كه در این صورت عمل صالح یكی از
مصادیق حسنات است .گاه نیز حسنات به معنای ثواب آمده است .در این پژوهش به منظور
بیان تفاوت معنای میان حسنات و اعمال صالح در تحلیل گفتمان قرآن کریم ،ابتدا به مفهوم
عمل و فعل اشــاره و حوزههای معنایی حسنات و عمل صالح مشخص و سپس مصادیق
حسنات و اعمال صالح از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.

 .2پیشینه تحقیق

یکــی از آموزههای مهم در قرآن کریم ،توجه به اعمال صالح و حســنات اســت و ائمه
معصوم (علیهم الســام) در روایات خود بسیار بدانها پرداخته و سعادت دنیا و آخرت را
در گرو کســب این اعمال دانستهاند .در این عرصه تحقیقات مختلفی انجام گرفته است که
برخی از آنها عبارتند از:
1ـ مقاله «عمل صالح از منظر قرآن کریم» ،اثر کامران ایزدی مبارکه ،نشــریه ایحا،1391 ،
که رابطه عمل صالح با ایمان ،آثار عمل صالح و مقتضیات و موانع عمل صالح را بررســی
کرده است.
2ـ مقاله «نگاهی به عمل صالح از دیدگاه قرآن» ،اثر ســید مهدی حســینی عربی ،نشریه
رسالت ،1385 ،که اعمال صالح را از دیدگاه قرآن بیان داشته است.
3ـ مقالــه «موانع ایمان و عمل صالح در قرآن» ،اثر محمدهادی ســجادی ،مجله طوبی،
 ،1385که موانع ایمان و عمل صالح را بر شمرده است.
4ـ مقاله «رابطه ایمان و عمل صالح» ،اثر صدیقه افتاده ،نشریه کیهان ،1386 ،که به رابطه
ایمان در انجام عمل صالح پرداخته است.

5ـ مقاله «مفهوم عمل صالح در نظام اخالقی قرآن» ،اثر سید حسین محمدجعفری ،مجله
سفینه ،1389 ،که عمل صالح را در نظام اخالقی مفهومشناسی کرده است.

6ـ پایاننامه عمل صالح در قرآن و حدیث ،اثر حســین صادقی ،1377 ،که مصادیق عمل
صالح را از دیدگاه قرآن و حدیث معرفی کرده است.
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8ـ پایاننامــه حیات طیبه در پرتو ایمان و عمل صالــح ،اثر طاهره ماهروزاده ،1384 ،که
اثرات ایمان و عمل صالح را در سعادتمندی انسان مورد بررسی قرار داده است.

9ـ پایاننامــه حقیقت ایمان و عمل صالح و رابطه آن دو با والیت ،اثر حســین جعفری،
 ،1385که اثرات ایمان و عمل صالح را در والیتپذیری انسان مورد بررسی قرار داده است.

 حلاص لامعا و تانسح رد میرک نآرق نامتفگ لیلحت

7ـ پایاننامه عمل صالح و پیامدهای آن در قرآن ،اثر علیاکبر امیراحمدی ،1377 ،که اثرات
عمل صالح در قرآن را بیان کرده است.

10ـ پایاننامه بنیادهای عمل صالح از دیدگاه آیات و روایات ،اثر اعظم ابراهیمی،1386 ،
که علل انگیزشی انجام اعمال صالح از دیدگاه قرآن و حدیث را بررسی کرده است.

در تحقیقاتــی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته ،عمل صالح در قرآن مورد توجه قرار
گرفته اســت ،اما تحقیقی که تحلیل گفتمان قرآن در بیان معناشناســی حســنات و اعمال
صالح را مورد توجه قرار داده باشــد ،یافت نشد .لذا این پژوهش درصدد است تا به شکلی
گستردهتر ،این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد.

 .3واژۀ «عمل» و «فعل»

دو واژۀ «عمل» و «فعل» از کلیدواژههای مهم در حیطۀ اعمال به شمار میآیندَ .ع َم َل ،هر
فعل و کارى اســت که با قصد از انسان سر زند( .راغب اصفهانی )587 :1412 ،مصطفوی
بر این عقیده اســت که به تحقق فعل در خارج« ،عمل» گفته میشــود؛ به عبارت دیگر ،به
تحقق حاالت باطنی با قصد و اختیار در خارج« ،عمل» اطالق میشود( .مصطفوی:1430 ،
 )273 ،8برخی ،اصل « َع َم َل» را در لغت «دوؤب» به معنای کوشش و نیز خستهشدن در کار
ذکر کردهاند( .عسکری)127 :1418 ،
اما ف ِ ْعل ،در لغت به معنای انجامدادن (کار) است .وقوع خارجی فعل را عمل گویند .فعل
فینفســه متصف به مدح و ذم نیســت ،بلکه تابع خصوصیات متعلق خویش است تا فعل
اخص از «فعل»
معروف یا فعل منکر شــناخته شــود( .مصطفوی« )127 ،9 :1430 ،عمل»،
ّ
اســت؛ زیرا «فعل» گاهی دربارۀ حیوانات و جمــادات نیز به کار میرود ،در حالیکه واژۀ
«عمل» دربارۀ انسان و ناشی از قصد و اراده اوست .همچنین آنچه سبب تمایز فعل از عمل
میشود ،مؤلفه قصد و ارادهای است که در عمل وجود دارد .در قرآن هر عمل و فعلی تابع
خصوصیاتی اســت .واژههایی چون َح َســن ،خَ یر ،صالِح و ب ِ ّر از توصیفاتی است که دربارۀ
اعمال به کار رفته است( .ابنمنظور516 ،2 :1414 ،؛ مصطفوی)322 ،6 :1430 ،

 .4مفهوم «حسنات» در قرآن

حسنات ،از جمله واژگانی است که برای مفهومسازی اعمال در قرآن از آن بهره گرفته شده
َ
اء
جاء بِال ْ َح َسنَ ِة فَ َل ُه َع ْش ُر أ ْمثالِها﴾ (انعام )160/و َ
است .خداوند متعال می فرمایدَ :
﴿م ْن َج َ
﴿م ْن َ
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یر ِم ْن َها﴾ (قصص84/؛ نمل )89/از وصف «حسنه» برای عمل نیک بهره گرفته
بِال ْ َح َســنَ ِة فَ َل ُه َخ ٌ
شده است .این واژه از ریشۀ «حسن» و در مقابل سیّئ و قبیح قرار دارد و به معنای زیبایی و
نکویی آمده اســت( .مصطفوی259 ،2 :1430،؛ راغباصفهانی )235 :1412 ،تعابیر حسنه و
حسنات در قرآن تنها و بدون همراهی با عمل و فعل به کار رفته است و شاهد ترکیب ایمان
و عمل َح َسن نیستیم .این مطلب نشاندهندۀ آن است که تعابیر حسنه و حسنات کاربردهای
عامتری نســبت به عمل صالح دارند .همراهی جاء و حسنه در آیات مزبور ،عملی است که
انسان با خود حمل کرده و با خود به آخرت برده است .برخی از مهمترین مفاهیم حسنات در
قرآن کریم عبارتاند از:
4ـ1ـ انفاق مال در راه خدا

َ
ِض َّ
یر ًة( ﴾...بقره )245/و ﴿إ ِْن تُ ْقر ُِضوا
الل قَ ْر ًضا َح َسنًا ف َ
﴿م ْن ذَا ال َّ ِذی ی ْقر ُ
َ
َیضا ِع َف ُه ل َ ُه أ ْض َعافًا َكثِ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
ین
ــنا َ
اللَ قَ ْر ًضا َح َس ً
یضاع ْف ُه لَك ْم( ﴾...تغابن ،)17/پرداخت زکات و صدقهدادن﴿ :إ َِّن ال ْ ُم َّص ّدق َ
َ
ات َوأَ ْقر ُضوا َّ
َوال ْ ُم َّص ِّدقَ ِ
ِیم﴾ (حدید )18/در زمره
ــنا َ
الل قَ ْر ًضا َح َس ً
ــر َكر ٌ
یضا َع ُف ل َ ُه ْم َول َ ُه ْم أ ْج ٌ
َ
حسناتی است که با تعبیر «یضاعف» به معنای افزودن شیء به مثل خود (ابنفارس:1404 ،
 )362 ،3دو برابر یا بیشــترکردن چیزی (مصطفوی )32 ،7 :1430 ،ذکر شده است .در این
آیات اعمال انســان ب ه عنوان چیزی قابل اندازهگیری ،مفهومســازی شده که بر آن افزوده
یه ر عبادتی
ب و مستحب ،حتّ 
ت واج 
ق میشود ،جمی ع انفاقا 
یک ه انفا 
میشود؛ یعنی آن مال 
فب ر بذ ل ما لباشــد ،نیز شامل می شــود و خداونده مد ر دنیا وه مد ر آخرت
را ک ه توقّ 
ت میفرماید( .طیب)36 ،3 :1387 ،
ف عنای 
ف مضاع 
اضعا 
 .2 .4خیر

این مفهوم در مقابل شــر و به معنای چیز مطلوب و مرغوب است( .مصطفوی،3 :1430،
ین
یرا ل ِ َّل ِذ َ
 )176در برخی از آیات قرآن ،خیر به معنای نیکی به کار رفته است؛ مانند﴿ :قَالُوا َخ ً
یر﴾ (نحل )30/همچنین قرآن ،اعمال انسان را
أَ ْح َســنُوا فِی َه ِذ ِه ُّ
الدنْیا َح َسنَ ٌة َول َ َد ُار ْال ِخ َر ِة َخ ٌ
که ب ه عنوان اندوختهای در نظر گرفته شــده و به سوی مقصدی پیش فرستاده میشود ،نیز
دِّموا ِ َ
لنْ ُف ِس ُک ْم ِم ْن َخ ْی ٍر
خیر نامیده است( .طباطبائی228 ،1 :1417 ،؛  )217 ،19مانند﴿ :ما تُ َق ُ
وه ِع ْن َد َّ
الل ِ﴾ (بقره110/؛ مزمل )20/منظور از تعبیر «ما قدّ م» در این آیات حسناتی است
تَ ِج ُد ُ
که پیشفرستاده شده است.
ُ .3 .4حب اهلبیت (علیهم السالم)
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از دیدگاه مفســران شیعه ،در قرآن کریم مودت آل محمد (صلی اهلل علیه و آله)« ،حسنه»
نام گرفته است و خداوند به خاطر همین دوستی اهلبیت ،گناهان افراد را میبخشد و تشکر
الصال ِ َح ِ
ات قُ ْل َل أَ ْس َأل ُ ُك ْم َع َلی ِه أَ ْج ًرا إ َِّل ال ْ َم َو َّد َة فِی ال ْ ُق ْربَى
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
هم میکندِ ﴿ .عبَا َد ُه ال َّ ِذ َ
ین َ

 .4 .4جبران و دفع بدیها

 حلاص لامعا و تانسح رد میرک نآرق نامتفگ لیلحت

«ح ْسن ًا» به معنای زیبائی است و خداوند
َو َم ْن ی ْقتَر ْ
ِف َح َسنَ ًة ن َ ِز ْد ل َ ُه فِی َها ُح ْسنًا﴾ (شوریُ )23/
می فرماید بر زیبائی حسنه او میافزائیم( .طیب )481 ،15 :1387 ،یعنی آن را جزای مضاعف
یک ه ایمان
ت می دهد به كسان 
میدهیم و ده برابر و بیشتر به شمار میآوریم .خداوند بشار 
یکوشا باشد،
ح انجام میدهند که کســی که در مودت و محبت ذیالقرب 
ل صال 
آورده و عم 
حسنات او زیاد میشود.
همراهی ریشــههای فعلی «ذهب» و «درء» با حسنات و احسان ،جبران و دفع بدی را به
ب ،به معنای رفتن (راغباصفهانی،
ذهن متبادر میکند« .یُذ ِه َ
بن» باب افعال و از ریشــۀ َذ َه َ
 )331 :1412پشــتکردن و حرکتکردن است( .مصطفوی .)365 ،3 :1430 ،دربارۀ آیه ﴿
السیِّ ِ
ِ
ئات ذل ِ َ
رین﴾
الصال َة َط َرفَیِ النَّها ِر َو ُزلَف ًا ِم َن اللَّ ْیلِ إِ َّن ال ْ َح َس
َوأَقِ ِم َّ
ک ِذ ْکرى لِل َّذا ِک َ
ــنات یُ ْذ ِه ْب َن َّ
(هود )14/گفته میشــود :نماز چون حســنات در دلهاى مؤمنان وارد شده و آثار معصیت
و تیرگیهای کسبشــده در دلهایشان از ناحیۀ سیئات را از بین مىبرد( .طباطبائی:1417 ،
السیئَ َة أُولَئِ َ
الدا ِر﴾ (رعد﴿ ،)22/
ك ل َ ُه ْم ُع ْقبَى َّ
﴿و ْ
ید َر ُء َ
 )58 ،11همچنین در آیات َ
ون بِال ْ َح َسنَ ِة َّ
السیئَةَ﴾ (قصص )28/شاهد این معنا هستیم .یدرؤن از مادۀ درء ،در لغت
َو ْ
ید َر ُء َ
ون بِال ْ َح َسنَ ِة َّ
به معنای دفعکردن ذکر شده است؛ دف ع کردنی که با شدت و بهسبب مخالفت و خصومت
با دفعشونده صورت میگیرد.
 .5 .4نور

خداوند متعال در آیات متعددی ســخن از زنان و مــردان مؤمنی میکند که روز قیامت
نورشــان پیشاپیش و سمت راست آنها شــتابان در حرکت به مقصدی حقیقی است که از
نین َوال ْ ُم ْؤ ِم ِ
ور ُه ْم ب َ ْی َن أَیْدیه ِْم َوب ِ َأیْمانِه ِْم﴾
ابتدا در آن گام نهادهاند﴿ :یَ ْو َم تَ َرى ال ْ ُم ْؤ ِم َ
نات یَ ْســعى ن ُ ُ
(حدید )12/مراد از نوری که ســمت راست انسان مؤمن در حرکت است ،حسنات است.
(زمخشــری475 ،4 :1407 ،؛ طباطبائی )336 ،19 :1417 ،و مراد از نوری که پیشاپیش آنها
در حرکت است ،نور ایمانشان است( .ابوحیان )105 ،10 :1420 ،گویی حسنات مانند نوری
است که مسیر را برای انسان روشن و انسان با آن در مسیر صحیح و به مقصد حقیقی گام
بر میدارد.
 .6 .4رفاه

الســیئَ ِة ال ْ َح َسنَةَ﴾ (اعراف )95/برخی از مفسران« ،حسنه» را در این آیه به
﴿ثُ َّم ب َ َّدلْنَا َم َك َ
ان َّ
آســایش و رفاه مادی تفسیر کردهاند( .طوسی ،بیتا )475 ،4 :یعنی آسایش و رفاهی که در
زندگی این دنیا نصیب انسان خواهد شد.
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ُ .7 .4حسن بودن افعال الهی

از دیدگاه قرآن کریم آنچه به خداوند مربوط اســت ،از ُحســن جدا نیست( .طباطبایی،
ك ِم ْن َحســنَ ٍة فَ ِم َن َّ
﴿ما أَ َصاب َ َ
الل ِ﴾
90 ،80 :1417؛ قرائتــی )114 ،2 :1383 ،به عنوان نمونه َ
َ
(نســاء )79/چون خداســت که شاهد بر ظاهر و باطن اعمال اســت و در برابر حسنه اجر
میدهد و از سیئه در میگذرد یا به مانند آن عقوبت مینماید.
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 .5مفهوم عمل صالح در قرآن کریم

یکی از اوصافی که برای حسنات در قرآن ذکر شده است ،وصف «صالح» است .صالح از
ریشۀ صلح در مقابل فساد است (ابنمنظور )516 ،2 :1414 ،و دربارۀ ذات ،اندیشه و عمل
به کار میرود (مصطفوی )322 ،6 :1430،و بیشترین کاربرد آن دربارۀ «عمل» است.

از منظر قرآن« ،عملصالح» عملی اســت در چارچوب اوامــر الهی .این عمل همگام با
ســنتهای حاکم بر جهان آفرینش ،مقبول طبع مؤمن و متناســب با عقل و شریعت و در
راستای تزکیه انسان است .همراهی ایمان و عمل صالح در قرآن نشاندهندۀ آن است که از
منظر الهی ،عملی مقبول اســت که نشأتگرفته از ایمان و اعتقاد حقیقی به توحید ،معاد و
نبوت باشــد( .اکبریراد 39 :1387 ،ـ )60همچنین ترکیب « َع ِم ُلوا الصالِحات» و به کاربردن
فعــل به صورت مادی ،داللت بر ثبــات و دوام دارد .برخی از مفاهیم عمل صالح در قرآن
کریم عبارتاند از:
 .1 .5اجر

در قرآن کریم واژههای «اجر» و عمل صالح در نوزده آیه با هم و به مفهوم کار و فعالیت
ئین َم ْن
ذین ها ُدوا َوالنَّصارى َو َّ
الصاب ِ َ
آمنُوا َوال َّ َ
جسمانی ،بیان شده است .برای نمونه ﴿إِ َّن ال َّ َ
ذین َ
آم َن ب ِ َّ
الل ِ َوالْیَ ْو ِم ْال ِخ ِ
ــر َو َع ِم َل صالِح ًا فَ َل ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد َربِّه ِْم( ﴾...بقره62/؛ مائده9/؛ کهف2/؛
َ
احزاب )31/اجر در لغت به معنای اجرت ،دستمزد و حقوقی است که در مقابل کار پرداخت
میشود( .ابنفارس )62 ،1 :1404 ،انسان در برابر کاری که انجام میدهد ،دستمزد دریافت
میکنــد .از دیدگاه قرآن ،زندگی دنیا ب ه عنوان مزرعه و مکانی اســت که در آن به تجارت
(بقره16/؛ آلعمران )177/و زراعت (شــوری )20/پرداخته میشود که با کار جسمانی در
ُ
ارتباط اســت .خداوند میفرمایدُ ﴿ :ک ُّل ن َ ْف ٍ
یام ِة﴾
ور ُک ْم یَ ْو َم ال ْ ِق َ
س ذائ ِ َق ُة ال ْ َم ْو ِت َو ِان َّما تُ َوف َّْو َن أ ُج َ
(آلعمران )185/واژۀ «وفی» در لغت به معنای پرداختکردن اجر و حق کسی بهطور کامل
و تمام است( .قرشی)230 ،7 :1377 ،
حقتعالی در روز قیامت مزد و اجر همۀ اعمال ِنیک و بد را بهصورت کامل و تمام پرداخت
ُ
َ
ضیع َع َم َل عا ِملٍ ِم ْن ُک ْم ِم ْن َذ َک ٍر أَ ْو أُنْثى﴾ (آلعمران،)195/
خواهد کرد .همچنین آیه ﴿أن ِّی ال أ ُ
«عامل» در لغت به معنای کســی است که با دست ،کاری را انجام میدهد( .بستانی:1370 ،
14

 .2 .5بذر و حبه

«ح َّب ٍة»
با توجه به آیات قرآن اگر عمل انسان به اندازۀ دانه خردل باشد ،باز محاسبه میشودَ .
در لغت اسم جنس برای گندم است ،اما در کل به بذر و دانهای گفته میشود که در خوشه
کان ِم ْث َ
قال َحبَّ ٍة ِم ْن
﴿وإ ِْن َ
یا غالف باشــد( .ابنفارس )131 ،1 :1404 ،به عنوان نمونه در آیه َ
ٍ
ِ
ِ
َخ ْر َد ٍل أَتَ ْینا بِها َو َکفى بِنا ِ
ــبین﴾ (انبیاء )47/و ﴿یــا بُنَ َّی إِن َّها إ ِْن تَ ُ
ک م ْث َ
قال َحبَّة م ْن َخ ْر َد ٍل
حاس
َ
َ
ض یَ ْأ ِت ب ِ َها َّ
ماوات أَ ْو فِی ْ َ
ِ
ال ْر ِ
اللُ﴾ (لقمان )16/داللت دارد بر آنکه
الس
فَتَ ُک ْن فی َص ْخ َر ٍة أ ْو فِی َّ
«ح َّب ٍة م ِ ْن خَ ْر َد ٍل» دانه خردل یا مراد وزن دانه به
مطلق دانههای ریز را خردل گویند .مراد از َ
«ح َّب ٍة م ِ ْن خَ ْر َد ٍل» مبالغه
سبکی وزن خردل است( .مصطفوی )44 ،3 :1430 ،بنابراین مراد از َ
در دقت میزان را مىرســاند؛ یعنی کوچکترین ذرهای که به چشم نمیآید ،در روز قیامت
ســنجش میشــود( .طباطبائی )292 ،14 :1417 ،عنوان دانه و حبه ،بهنوعی مرتبط با عمل
جسمانی است .مث ً
ال دنیا مزرعه است؛ یعنی در مزرعه دنیا ،انسان بهنوعی افشاننده بذر عمل
خویش است و محصول این مزرعه هر چند ناچیز ،ارزشگذاری میشود.

 حلاص لامعا و تانسح رد میرک نآرق نامتفگ لیلحت

 )61انســان ،کارگزاری اســت که در دنیا برای رسیدن به اجر و مزد شایسته عملش تالش
میکند .به هر عمل نیکی اجر تعلق خواهد گرفت ،اما اجر عملی که با ایمان و با آگاهی و
علم انجام شده ،از دوام و ثبات برخوردار خواهد بود.

بر
ّ .3 .5

«بر» جایگاهی مرتفع دارد و از اوصافی است که دربارۀ اعمال صالح
در میان اعمال صالحّ ،
در قرآن به کار رفته اســت« .ب ِ ّر» در لغت به معنای نیکی گســترده است( .راغب اصفهانی،
آم َن ب ِ َّ
یو ِم ْال ِخ ِر َوال ْ َم َلئ ِ َك ِة َوال ْ ِكتَ ِ
یین َوآتَى
اب َوالنَّبِ َ
 )114 :1412در آیــۀ َ
﴿ول َ ِك َّن الْبِ َّر َم ْن َ
الل َوال ْ ْ
ال ْ َم َ
السبِیلِ ( ﴾...بقره )177/به مجموع ایمان
امى َوال ْ َم َسا ِك َ
ال َع َلى ُحبِّ ِه َذ ِوی ال ْ ُق ْربَى َوالْیتَ َ
ین َوابْ َن َّ
«بر» به ایمان به
و اعمال صالح که به برخی از آنها در آیه اشاره شده« ،ب ِ ّر» اطالق شده استّ .
خدا ،ایمان به روز جزا و انبیاء پیشین ،انفاق مال ،بر پا داشتن نماز ،وفای به عهد و بردباری
از مصادیق آن به شمار میرود .کاربرد «ب ِ ّر» ب ه صورت مصدر نشاندهندۀ تأکید بر عمل صالح
است؛ گویی فرد در این اعمال غرق شده است( .مکارم شیرازی« )598 ،1 :1374 ،ب ِ ّر» عمل
«بر» با «خیر»
نیکی است که با توجه و قصد و اختیار انجام شود .توجه و قصد ،وجه تفاوت ّ
اســت؛ زیرا خیر به هر نوع نیکی حتی بدون توجه اطالق میشود( .عسکری)164 :1418 ،
ون﴾ (آلعمران )92/همراهی «ب ِ ّر» و «تنالوا»
همچنین در آیۀ ﴿ل َ ْن تَنالُوا الْبِ َّر َحتَّى تُ ْن ِف ُقوا ِم َّما تُ ِح ُّب َ
عمل نیک مکان ،به ذهن متبادر میشــود .تنالوا از نیل ،به معنای رســیدن یا دستیافتن به
چیزی است( .مصطفوی .4 .5)343 ،12 :1430 ،درجات
﴿ول ِ ُک ٍّل
همراهی «عمل» و «درجه» موجب تبادر پلکان و نردبان از این مفهوم به ذهن میشودَ :
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جات ِم َّما َع ِم ُلوا َوما َرب ُّ َ
جات ِم َّما َع ِم ُلوا َولِیُ َوفِّیَ ُه ْم
َد َر ٌ
﴿ول ِ ُک ٍّل َد َر ٌ
ک بِغافِلٍ َع َّما یَ ْع َم ُل َ
ون﴾ (انعامَ )132/
ون﴾ (احقاف )19/درجه از مادۀ درج ،به معنای حرکت دقیق ،با احتیاط،
أَ ْعمال َ ُه ْم َو ُه ْم ال یُ ْظ َل ُم َ
تدریجــی و گامبهگام ،در مفهوم بــاال رفتن چه از حیث مادی و چه از حیث معنوی ملحوظ
است( .راغباصفهانی )829 :1412 ،انسان با عملش گامبهگام بهسمت مقصد برگزیده حرکت
میکند .حال چنانچه عمل انجامدهنده صالح باشد ،عملش مانند پلهای برای صعود خواهد شد.
هر فرد به میزان حرکت صعودی که در راستای رسیدن به مقصد برداشته است ،به همان میزان
به موقعیت مکانی باالتر یا ب ه عبارتی برتر دست مییابد.
 .5 .5عمل حاضر

با توجه به گستردگی اعمال انسان ،عملی که حاضر باشد ،جزو حسنات محسوب میشود
﴿یو َم تَ ِج ُد ُك ُّل ن َ ْف ٍ
س َما
و میتوان به عمل انسانی که احضار میشود ،اشاره کرد .مؤید آن آیات ْ
﴿و َج ُدوا َما َع ِم ُلوا َح ِ
اض ًرا﴾ (کهف )49/و ﴿ َعلِ َم ْت
َع ِم َل ْت ِم ْن َخی ٍر ُم ْح َض ًرا﴾ (آلعمران )30/و َ
س َما أَ ْح َض َر ْت﴾ (تکویر )14/میباشدَ .ح َض َر ،در اصل به معنای مواجهشدن با چیزی است
ن َ ْف ٌ
که غایب بوده است که مشاهده ،اشراف و قرب از لوازم و آثار آن است (مصطفوی:1430،
ت دادن و حاضر شدن در مکانى ،یا گواهىدادن
 )280 ،2این لفظ ب ه صورت اسم براى شهاد 
انسانى به کار رفته است( .راغباصفهانی )241 :1412 ،اما مراد از «محضرا» در عبارت ﴿ما
َع ِم َل ْت ِم ْن َخ ْی ٍر ُم ْح َضرا ً﴾ (آلعمران )30/به معناى حاضر کردن موجود غایب از انظار است
که داللت بر محفوظ بودن اعمال نزد خدا دارد و علم و حفظ خداوند بدانها در دنیا است
و روز قیامت براى صاحبانش اظهار مىدارد( .طباطبائی)156 ،3 :1417 ،
البته اینگونه نیست که عمل خود به خود حاضر باشد ،بلکه آن را حاضر میکنند﴿ :یَ ْو َم
تَ ِج ُد ُک ُّل ن َ ْف ٍ
س ما َع ِم َل ْت ِم ْن َخ ْی ٍر ُم ْح َضرا ً﴾ (آلعمران ،)30/چنانکه عامل را حاضر میکنند:
یح ًة َو ِ
﴿إن کانَــت إ ّ
حضرون﴾ (یس )53/احضار نســبت به
میع ل َ َدینا ُم َ
ال َص َ
اح َد ًة فَإذا ُهم َج ٌ
﴿و َو َج ُدوا ما َع ِم ُلــوا ِ
حاضرا ً﴾ (کهف )49/مالیمتر
حضور ،تعبیری تند اســت که در آیۀ َ
میباشد( .جوادیآملی ،2 :1388 ،ص؟؟)
 .6 .5اسباب اولیه معیشت انسان در آخرت

عمل انســان در دنیا اسباب معیشت وی در سرای آخرت را فراهم میکند .از اسباب اولیه
معیشت انسان در این دنیا خوراک و پوشاک است .از آنجا که تقوا در زمرۀ اعمال صالح در قرآن
محسوب میشود ،پوشاک نیز ،از آن جمله است( .طباطبائی70 ،8 :1417 ،ـ )71مؤید آن ،این
َ
باس التَّ ْقوى
آیات است که میفرماید﴿ :یا بَنی آ َد َم قَ ْد أنْ َزلْنا َع َل ْی ُک ْم لِباس ًا یُواری َس ْوآتِ ُک ْم َوریش ًا َول ِ ُ
آیات َّ
ک ِم ْن ِ
ک َخ ْی ٌر ذل ِ َ
ذل ِ َ
طان َکما أَ ْخ َر َج أَب َ َویْ ُک ْم ِم َن
ون*یا بَنی آ َد َم ال یَ ْفتِنَنَّ ُک ُم َّ
الش ْی ُ
الل ِ ل َ َعلَّ ُه ْم یَ َّذ َّک ُر َ
یاطین
الش
باس ُهما لِیُرِیَ ُهما َس ْوآتِهِما إِن َّ ُه یَرا ُک ْم ُه َو َوقَبی ُل ُه ِم ْن َح ْی ُث ال تَ َر ْون َ ُه ْم إِن َّا َج َع ْلنَا َّ
َ
ال ْ َجنَّ ِة یَ ْنز ُِع َع ْن ُهما ل ِ َ
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همچنین واژۀ «ثیاب» به معنای پوشــش ،از مادۀ «ثوب» به معنای رجوع و بازگشت میباشد.
لبــاس را به آن دلیل «ثوب» میگویند که مواد خام رشتهشــده به حالتی که مقصود را اصلی از
بافتن بیان میدارد( .جوادیآملی )538 ،6 :1388 ،انسان با تار و پود اعمال خویش ،پارچه خود
را میبافد و اگر اعمال صالح باشــد ،تار و پود پارچه و لباسش از خیر است و اگر اعمال سیئه
شر خواهد بود( .جوادیآملی )188 ،23 :1388 ،بر ایناساس در وصف
باشد ،تار و پود آن از ّ
نعمتهای بهشتی و در توصیف لباس بهشتیان ،آنها را از «حریر» (حج« )23/سندس» (کهف)31/
و «استبرق» (دخان )53/یاد میکند که همه اینها از اعما ِل صالح ایشان نشأت میگیرد.

 حلاص لامعا و تانسح رد میرک نآرق نامتفگ لیلحت

َ
ون﴾ (اعراف26/ـ )27در این آیات پس از سخن دربارۀ لباس ظاهر به لباس
ذین ال یُ ْؤ ِمنُ َ
یاء لِلَّ َ
أ ْول ِ َ
باطن پرداخته که سیئات باطنی انسان را میپوشاند و انسان را از اعمال سیّئ باز میدارد .قرآن
تقوا را بهترین لباس برای پوشش انسان معرفی کرده است.

خوراکهای بهشــت یا جهنم نیز بهنوعی ظهور همین اعمال است؛ از اینرو زمانی که
خوراکهای بهشت و جهنم بررسی میشود ،به این مطلب دست یافته میشود که خوراک
مــدّ نظر در واقع همان اعمال افراد اســت که در این دنیا انجــام داده و آن روز بهصورت
خــوراک اعم از غذا ،میوه یا نوشــیدنی و  ...دیده میشــوند .برای نمونــه در آیات ﴿ ُک ُلوا
ون﴾ (طورُ ﴿ )19/ک ُلوا َو ْاشربُوا َهنیئ ًا بِما أَ ْس َل ْفتُ ْم فِی ْ َ
الیَّا ِم الْخالِیَ ِة﴾
َو ْاش َربُوا َهنیئ ًا بِما ُک ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
َ
ون﴾ (مرســات )43/اعمال انسان به عنوان
ــربُوا َهنیئ ًا بِما ُک ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
(حاقهُ ﴿ ،)24/ک ُلوا َو ْاش َ
خوراک به ذهن متبادر میشود .در آیات سورههای طور و مرسالت ،سبب اِطعام و پذیرایی
صورتگرفته از نیکوکاران را ،اعمال نیکی میداند که در دنیا انجام دادهاند( .ابنعاشور ،بیتا:
صالح انسان منجر به این توفیق شده است( .فخر رازی،30 :1420،
 )60 ،27در واقع اعما ِل
ِ
 )780در این آیات آنچه خورده یا نوشــیده میشود ،در واقع اعمال صالحی است که انسان
در دنیا برای بهرهمندی از زندگی آخرت خود پیش فرســتاده است( .زمخشری،4 :1407 ،
603؛ ابوحیان)261 ،10 :1420،
ِ .7 .5ستر و تکفیر

از جمله عناوینی که برای عمل صالح در قرآن برداشــت میشــود ،پوشــانندگی است
کــه همراهی با کلماتی چون تکفیر و ســیئات در این آیات مؤید این عنوان اســت .واژۀ
«تکفیر» از ریشــۀ کفر که اصل آن معنای ستر و پوشــاندن است( .راغباصفهانی:1412 ،
83؛ ابنفارس« )191 ،5 :1404 ،ت َْکفِیر» بیاعتنایی ،پوشــاندن و پنهانداشتن است که گویی
ب اصفهانی )717 :1412 ،آثار این بیاعتنایی ،محو و پوشاندن آن
تحقق نیافته اســت( .راغ 
است (مصطفوی« )88 ،10 :1430 ،تکفیر» در اصطالح طاعتی است که سبب محو شدن و
پوشــاندن گناهان میشود (سبحانی )۴۶۳ :۱۴۱۸ ،همچنین در علم کالم «تکفیر» ،به معنای
ی دهاقانی20 :1380 ،ـ)35در
از میان رفتن مجازات اعمال ســیئه با اعمال نیک است( .طیار 
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بیشتر کاربردهای «تکفیر» در قرآن ،واژۀ «سیئه» متعلق آن قرار گرفته است« ،سیئه» از ریشۀ
سوء و جمع آن «سیئات» است و به هر کار ثابت و متصفشونده بدی در آن اطالق میشود.
الصال ِ ِ
حات
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
﴿وال َّ َ
(مصطفــوی  )307 ،5 :1430،در آیات قرآن اعمــال صالح َ
ذین َ
َّ
آمنُوا تُوبُوا إِلَى الل ِ تَ ْوب َ ًة ن َ ُصوح ًا
لَنُ َک ِّف َر َّن َع ْن ُه ْم َسیِّئاتِه ِْم﴾ (عنکبوت ،)7/توبۀ نصوح ﴿یاأَیُّ َها ال َّ َ
ذین َ
َ
الل ِ أَنْ َزل َ ُه إِلَی ُکم َو َم ْن یَتَّقِ َّ
ک أَ ْمر َّ
اللَ
ْ ْ
َعسى َرب ُّ ُک ْم أ ْن یُ َک ِّف َر َع ْن ُک ْم َسیِّئاتِ ُک ْم﴾ (تحریم ،)8/تقوا ﴿ذل ِ َ ُ
هاج ُروا
یُ َک ِّف ْر َع ْن ُه َســیِّئاتِ ِه َویُ ْع ِظ ْم ل َ ُه أَ ْجرا ً﴾ (طالق ،)5/هجرت و جهاد در راه خدا ﴿فَال َّ َ
ذین َ
َوأُ ْخر ُِجوا ِم ْن ِدیا ِر ِه ْم َوأُوذُوا فی َسبیلی َوقاتَ ُلوا َوقُتِ ُلوا َ ُ
ل َک ِّف َر َن َع ْن ُه ْم َسیِّئاتِه ِْم﴾ (آلعمران )195/و
در نهایت اعمالی چون بر پا داشتن نماز ،پرداخت زکات ،پرداخت صدقه در نهان و آشکار،
ایمان به پیامبران و یاری آنها در امر دین از جملۀ اعمال نیکی اســت که تکفیر سیئات را با
خود به همراه دارد( .ر.ک :بقره271/؛ مائده)12/
 .8 .5فضیلت ،هدایت ،نور و تقوا

آم َن
خداوند متعال مالک برتری و فضیلت انســانها را این گونه بیان می داردَ ...﴿ :ك َم ْن َ
ون ِع ْن َد َّ
یو ِم ْال ِخ ِر َو َجا َه َد فِی َسبِیلِ َّ
ب ِ َّ
الل ( ﴾...توبه )19/ایمان به خدا و روز
یستَ ُو َ
الل َوال ْ ْ
الل َل ْ
قیامت ،مالک این برتری نزد خداســت .همچنین قرآن کریم برخورداری از نعمت هدایت:
الصال ِ َح ِ
ِیمانِه ِْم( ﴾...یونس ،)9/و ورود به بهشــت:
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
﴿إ َِّن ال َّ ِذ َ
ین َ
ات ی ْه ِدیه ِْم َرب ُّ ُه ْم بِإ َ
َ
﴿قَ َ َ
ــحر َ
وسی﴾ (طه )57/را از مصادیق عمل صالح بر
ال أ ِج ْئتَنَا لِتُ ْخر َِجنَا ِم ْن أ ْر ِضنَا ب ِ ِس ْ
ِك یا ُم َ
﴿وتَ َز َّو ُدوا
میشمارد .ازمنظر قرآن بهترین توشه برای طی سفر الی اهلل ،عمل صالح تقوا استَ :
فَ ِإ َّن َخ ْی َر ال َّزا ِد التَّ ْقوى﴾ (بقره )197/از آیۀ مزبور زاد و توشــه ،به ذهن متبادر میشــود .نائل
ان ل َ ِفی
ِنس َ
شدن به این دست از نعم الهی ،موجب نجات از خسران و زیان می گردد﴿ :إِ َّن اإل َ
الصال ِ َح ِ
الص ْبرِ﴾ (عصر2/ـ)3
اص ْوا ب ِ َّ
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
اص ْوا بِال ْ َح ِّق َوتَ َو َ
ات َوتَ َو َ
ُخ ْسرٍ*إِالَّ ال َّ ِذ َ
ین َ
 .9 .5بسترسازی و زمینهسازی

﴿م ْن َع ِم َل صالِح ًا ف ِ َ
ون﴾ (روم« )44/یَ ْم َهدُ ون» از ماده
َلنْ ُف ِســه ِْم یَ ْم َه ُ
ــد َ
خداوند میفرمایدَ :
مهد ،به معنای آمادهکردن مکانی برای ســکونت و استراحت است( .مصطفوی،11 :1430،
« )206مهاد» مانند «فِراش» ،چیزی اســت که انســان آن را برای خود پهن میکند تا بستر
استراحت خویش را مهیّا کند .برخی از انسانها این فرش را با عقیده ،اخالق و اعمال صالح
میگسترند( .طباطبائی197 ،16 :1417 ،؛ جوادیآملی )749 ،16 :1388 ،مانند اینکه مسافری
پیش از ورود به منزل ،کسی را مأمور میکند تا منزل او را نظافت کند ،فرش خانه را بگسترد
تا وقتی وارد میشود ،منتظر چیزی نباشد( .جوادیآملی)486 ،12 :1388 ،
َ .10 .5سعیَ ،مشی و حرکت
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حرکت کلمه دیگری است که قرآن برای مفهومسازی اعمال ِنیک از آن بهره گرفته است .در

ابنعاشــور عالوه بر در نظر گرفتن مشی سریع برای سعی ،معنای تالش در کسب و کار
را نیز بیان کرده اســت( .ابنعاشــور ،بیتا )252 ،2 :انسان مالک اعمال خویش َ
س
َ
﴿وأ ْن ل َ ْی َ
ِ
لِ ْ ِ
ســان إِالَّ ما َسعى﴾ (نازعات )35/اســت .الم در «لالنسان» الم مالکیت حقیقی است ،نه
لنْ
مالکیت اعتباری؛ به این معنا که انسان مالک حقیقی اعمال خویش است و مادامیکه انسان
هســت ،عملش نیز هست و هرگز از انســان جدا نخواهد شد و در سرای آخرت نیز تمام
اعمال انسان چه نیک و چه بد همراه اوست( .طباطبائی46 ،19 :1417 ،ـ )47مفاهیمی چون
مقصد ،مســافر و  ...برای مفهومسازی زندگی ،آخرت ،خدا و انسان  ...بهره گرفته میشود:
راج ُعون﴾ (بقره﴿ ،)156/إِلَى َّ
﴿إِن َّا ِ َّل ِ َوإِن َّا إِل َ ْی ِه ِ
دیر﴾ (هود)4/
الل ِ َم ْر ِج ُع ُک ْم َو ُه َو َعلى ُک ِّل َش ْ
ی ٍء قَ ٌ
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برخی از آیات قرآن برای بیان این مهم که انســان در آخرت با اعمالش روبهرو خواهد شد و
اعمالش را به یاد خواهد آورد ،از تعبیر «سعی» بهره گرفته شده است .سعی را تند راهرفتن آرامتر
ب اصفهانی)411 :1412 ،
از دویدن گویند که در جدیت و کوشش در کار کاربرد دارد( .راغ 

 .11 .5حیات طیبه

طبق آیات قرآن کریم عمل صالح به عنوان مالک برخورداری از معنویت و نور بیان شده
یؤ ِم ْن ب ِ َّ
الظ ُل َم ِ
الصال ِ َح ِ
ات ِم َن ُّ
الل َو ْیع َم ْل
اســت﴿ :ل ِ ْ
ــات إِلَى النُّو ِر َو َم ْن ْ
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
یخر َِج ال َّ ِذ َ
ین َ
ات تَ ْجرِی ِم ْن تَ ْحتِ َها ْ َ
ید ِخ ْلــ ُه َجنَّ ٍ
ار﴾ (طالق )11/دســتیابی به نور الهی موجب
َصال ِ ًحا ْ
النْ َه ُ
﴿م ْن َع ِم َل َصال ِ ًحا ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو أُنْثَى َو ُه َو
برخوردای از حیات طیبه مــد نظر خداوند میگرددَ :
ُم ْؤ ِم ٌن فَ َلنُ ْحیینَّ ُه َحیا ًة َطیبَةً﴾ (نحل)97/

 .6همنشینی حسنات و عمل صالح با کلمات مختلف

با توجه به آنچه بیان شد ،حسنات و عمل صالح دارای حوزه معنایی مخصوص به خود
هستند که با توجه به کاربردهای مختلف قرآنی آنها ،قابل تقسیمبندی به شرح زیر میباشند:
واژه

حسنات

همنشینی دو واژه
با هم

اطالق

همنشینی

همنشینی

استمرار

واژه به هر

با واژه

با واژه

و فعال بودن

نوع فعل

“جاء”

“عمل”

در قیامت

تنها در آیه
 23سوره

“ایمان به خدا”

شرعی بودن
فعل و عمل







 23سوره



شوری

تنها در آیه
 23سوره
شوری

واژه “یذهبن”

تنها در آیه

شوری
عمل صالح

همنشینی واژه با

میزان و مالک

همنشینی با
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نتیجهگیری

قرآن شبکهای در هم تنیده از واژگان مفهومی است که اساس نگرش و جهانبینی قرآنی را
تشکیل داده و ابزاری برای سازماندهی به تفکر و فه ِم دینداران است .در بررسی انجامشده
پیرامون تفاوت حسنات و اعما ِل صالح در قرآن یافتههای زیر حاصل شد:
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1ـ تعبیر حســنات در قرآن کریم تنها و بدون همراهی با عمل و فعل به کار رفته اســت.
از این رو اطالق در بیان آن ،حســنه و حسنات را دارای کاربردهای عامتری نسبت به عمل
صالح میکند .ولی عمل صالح ،اعمالی است که انسان با خود حمل کرده و در قیامت آورده
است.
2ـ عمل صالح یک عمل مقید به دین و شرع است ،اما حسنات مقید به شرع نیست.

3ـ در قرآن کریم ایمان همراه عمل صالح مطرح شده است؛ زیرا کسانی عامل به صالحات
خواهند بود که در ابتدا به ادیان ایمان آورده باشند .مفاهیمی چون کارِ جسمانی ،ستر ،نور،
پوشــاک ،خوراک ،زاد و توشــه و  ...از مصادیق عمل ِصالح به شمار میروند .این مفاهیم،
اغلب از حوزههای ملموسی است که برای بشر قابل درک است .این مطلب نشاندهندۀ آن
است که قرآن کریم برای مفهومسازی اعما ِل صالح از واژگانی بهره گرفته که اختصاص به
مخاطبان عصر نزول ندارد و برای همه افراد و در همه اعصار ،قابل درک و فهم است.
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 ملق هروس هناسانشکبس یواکاو

وااکویسبکشناسانهسورهقمل
(تاریخ دریافت 99/08/15 :تاریخ پذیرش)99/10/30 :

عباس اقبالی1؛ سعیده حسنشاهی

2

چکیده
سبکشناســی دانش یا روشی است که دستمایه بســیاری از تحلیلگران نصوص ادبی و
پژوهشگرانی است که به بررسی جنبه زبانی قرآن پرداختهاند؛ چه در میان متون ادبی ،قرآن
کریم دارای سبکی مشخص و شایان توجه متنپژوهان است .این جستار با روش توصیفی
ـ تحلیلی به سبکشناسی سوره قلم پرداخته است .یافتهها حاکی از آن است که این سوره
در سطح فکری ،نفی اتهام از پیامبر ،تحسین اخالق نیکوی آن حضرت و نقد ناهنجاریهای
اخالقی معاندان را میرســاند و با توجه دادن به سرگذشــت قومی دیگر ،تداوم سنت الهی
در حق کافران و تکذیبکنندگان و معاندان پیامبر را گوشــزد میشود .سبک به کار رفته در
این سوره در ســه سطح آوایی ،نحوی و واژگانی ،در خصوص توجه دادن به عاقبت کارها،
کیفر گناهان و هدایت انسانها هماهنگ است .در سطح نحوی ،کاربرد فعل مضارع ،تداوم
دشــمنی با پیامبر اکرم را میرســاند .در سطح ادبی نیز ،تناسب بالغی درون برخی از آیات
و بین آیات این ســوره ،نشاندهنده رابطه سببی یا علّی مفاهیم آیات است .همچنین تکرار
خطابهای پرسشی برای تأکید و سوق دادن مخاطبان به تدبر در عاقبت امور میباشد.
واژگان کلیدی :سوره قلم ،سبکشناسی ،فواصل ،تکرار ،تناسب.

 .1مقدمه

واکاوی سبکشناســانه متون هدفمند ،به کشــف الیههای معنایی نهفته در ورای الفاظ
میانجامد .این روش در آثار پیشینیان بیشتر به معنای «طرز نگارش» و «زبان و شیوه گفتار»
بــود و آنچه مورد توجه قرار میگرفت ،جنبه ظاهــری و بیرونی کالم بود ،نه فکر و بینش
گوینده( ،کریمی )80 :1389 ،ولی در قرن حاضر از منظر ادیبان و ناقدان ،مفهوم سبک تغییر
 )1دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول)؛ aeghbaly@kashanu.ac.ir
 )2دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان؛ sarahasanshahi@yahoo.com
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یافته اســت .به گفته شمیسا سبک از تعریف سنتی خود فاصله گرفته و دارای مفهومی تازه
گشــته و عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله معنای القاءشده که آن
نیز به نوبه خود ،وابســته به طرز تفکر گوینده یا نویســنده درباره حقیقت است( .شمیسا،
)20 :1372
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در یک کالم میتوان گفت :ســبک ادبی ،ویژگیهای منحصر به فرد هر گونه بیان کالمی
اســت .نوعی گزینش از میان انبوه ماده خام و چینش هنرمندانه و اثرگذار مواد انتخابی ،به
نحــوی که تأثیری هنری و ماندگار بر ذهن و روان خواننــده بر جای گذارد .از این حیث
ســبک ادبی ،نوعی هنر کالمی است( .حری)39 :1389 ،در جستار پیش رو ،سوره قلم که
آکنده از نمودهای هنری زبانی است ،مورد واکاوی سبکی قرار گرفته و در پی آن است که
به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
بارزترین شاخصه های سبکی سوره قلم کدام است؟

سطوح سبکی ( فکری ،زبانی و ادبی) سوره قلم ،چه ویژگی هایی دارند؟
داللتهای سبکی این سوره چیست؟

 .2پیشینه و ضرورت تحقیق

قرآن به مثابه عالیترین نمونه هنر کالمی ،بهویژه به دلیل وحیانی بودن آن ،همواره مورد
توجه متنپژوهان بوده و پژوهشهای ارزندهای درباره سبکشناســی ســورههای قرآن به
سامان رسیده است که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:
« .1سبک شناسی سوره مریم (ع)» از جمله نتایج این پژوهش آن است که تمام واژگان این
ســوره در جایگاه ویژه خود قرار دارند و در مقام بزرگ جلوه دادن مطلب به صورت نکره
و هنگام توضیح و شــرح به صورت معرفه آورده شدهاند .همچنین شکایتها ،غم و اندوه
حاکم بر فضای داستانی این سوره به کاربست فراوان آواهای مدی انجامیده است( .خاقانی
و اصغری)93 :1389 ،
« .2ومضات أسلوبیه فی سوره الرحمن» ،در این پژوهش به شیوه توصیفی_تحلیلی عناصر
سبکساز بر مبنای چهار سطح آوایی ،صرفی ،نحوی و داللی واکاوی شده است .یافتههای
پژوهش حاکی از آن است که مهمترین نشانههای سبکی سوره الرحمن رعایت فاصلهها و
خلق آهنگی شگفت از طریق حروف لین و مد است .همچنین پدیده تکرار در داللتهای
هامشی و تأکید بر معنای مراد نقشآفرین هستند( .خاقانی و جلیلیان )41 :1391

« .3سبکشناسی سوره واقعه براساس تحلیل زبانی» از پرویز آزادی و سهیال نیکخواه .از
نتایج این پژوهش آن اســت که در سوره واقعه تغییرات سبکی تحت تأثیر عوامل گوناگون
درونمتن��ی و برونمتنی مانند هممتن و بافت رخ داده اسـ�ت .عالوه بر این ،تغییر ســبک
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متناســب با معنا و اهداف آیات اســت و با به کار بردن ویژگیهای زبانی و عناصر بالغی،
سبک سخن را بر اساس حال مخاطب و اهداف خاص آیات ،دگرگون کرده است .تغییرات
ســبکی مانند التفات در شــخص و عدد فعل ،التفات در مخاطب کالم ،تغییر در چینش و
بسامد حروف ،با تغییر در لحن و سبک آیات ،سبب تناسب محتوا و سبک بیانی آیات شده
است( .آزادی و نیکخواه« .4)67 :1397 ،واکاوی سبکشناسانه سوره مبارکه فجر» از عباس
اقبالی و رویا اســماعیلیان ،یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که نظمآهنگ برآمده از
سجع واژگان ،جناس ،تکرار واکهها ،پرسش تنبیهی با سویه «ألم تر ،»...با رویکرد هشدار و
اندرز گرفتن از سرگذشت پیشینیان و توجه دادن به حیات واقعی سازواری دارد .از نظر «آوا
معنایی» ،صوامت و صوائت ســوره با مضامین نهفته در آیات و پیامهای این سوره همگون
میباشند .سبک اســتفاده از آرایههایی مانند مراعات نظیر ،طباق فاصلهها و نبرهای آیات،
مایه انتقال رسای مفاهیم گشته است .همچنین فرایندهای زبانی در سطوح زبانی و ادبی به
زیبایی متن افزوده و در جذب و اقناع مخاطب اثرگذار است( .اقبالی و اسماعیلیان:1398 ،
)148درباره ســوره قلم مقاله «آموزه توحید ربوبی در ســوره قلم» از قمر کوهی گونیانی و
دیگران .در این پژوهش به واکاوی محتوای ســوره پرداخته شده و به نقد الگوهای جامعه
جاهلی و ســوق دادن مخاطبان به انتخاب الگوی بهتر اشاره دارد و در خصوص شیوههای
سخن این سوره ،در قالب یک نمودار مواردی مانند سوگند ،پرسش ،تلویح را نشان میدهد.
(قمرکوهی و دیگران)27 :1392 ،

واکاوی سبکشناسانه سورههای قرآن ،زیباییهای بالغی و هنر زبانی به کاربسته در آیات
را نشان میدهد ،ولی از آنجا که سوره قلم آکنده ازنشانههای سبکی است و شناسانی آنها
زیبایی هنری و بالغت سخن در این سوره را معلوم میسازد و تا کنون پژوهشی مستقل در
این خصوص صورت نگرفته است ،این جستار به واکاوی سبکشناسی این سوره و سؤاالت
مرتبط مطرح شده در مقدمه این پژوهش میپردازد.

 .3مبانی نظری پژوهش

سوره قلم شصت و هشتمین سوره قرآن است .این سوره در شرایطی نازل شد که پیامبر دعوت
خود را علنی کرده بود و همگان از محتوای رسالت وی مطلع شده بودند .از اینرو مشرکان همه
تالش خود را برای استمرار رویاروئی با دعوت پیامبر (ص ّلی ّ
الل علیه) به کار میبردند.
در واکاوی سبکشناسانه سوره مورد نظر ،عناصر سبکساز متن ،در چهار سطح فکری،
زبانی ،نحوی و ادبی واکاوی میشــوند و محتوای آیات ،توجــه به واژگانی که در جهت
رعایت فاصلهها گزینش و به کاربســته شدهاند و مواردی مانند توازن نحوی ،بسامد پدیده
تکرار و آرایههایی از قبیل «تناسب»« ،تشبیه»« ،کنایه» و «استعاره» بررسی و تحلیل میشوند.
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 .4مشخصات سبکی سوره قلم

ســوره قلم از جمله ســورههای مکی اســت .مفاهیم آیات ،تنوع واژگانی ،ویژگیهای
ســاختاری و برجستگیهای سبکی این سوره را میتوان در سه محور فکری ،زبانی و ادبی
مورد بررسی قرار داد.
 .1 .4سطح فکری
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در واکاوی ســطح فکری ،پژوهشــگر به محتوای اثر توجه دارد .ژیمونسکی در تعریف
ســبک ،وحدت میان شــکل و محتوا را در نظر میگیرد و میگوید« :سبک نویسنده همان
جهانبینی وی اســت که در قالب تصویر و به وســیله زبان بیان میشود؛ از این رو مطالعه
سبک نویسنده و هدفهایی که از آن دارد ،جدا از محتوا و عقیده و تصویروارهای که در پس
آن اســت ،کاری ناممکن است» (خرایچنکو )97 :1364 ،در بررسی سطح فکری ،شناسایی
دیدگاه صاحب متن دنبال میشــود (شمیســا )222 :1393 ،بر این مبنا ،در شناسایی سطح
فکری سوره قلم ،مواردی مانند نقد الگوهای جامعه جاهلی و سوق دادن مخاطبان به انتخاب
الگویی بهتر ،بیان ناکامی تهمت زنندگان به پیامبر و نوید پیروزی نهایی حق بر باطل نشان
داده میشود .نشانههایی که این مفاهیم را میرسانند به قرار زیر است:
1ـ آیات آغازین سوره قلم؛
2ـ آیات پایانی سوره قلم؛

نت بِنِ ْع َم ِة َرب ِّ َ
ك ب ِ َم ْجنُ ٍ
ون﴾
﴿ما أَ َ
3ـ داستان سوره قلم (خامهگر )4 :1382 ،آیه دوم این سوره َ
که از نظر نحوی جواب سوگند آیه قبل است ،در پاسخ مشرکانی است که به پیامبر اکرم (صلی
ون
﴿وی ُقول ُ َ
اهلل علیه و آله) تهمت جنون زدهاند( .طبرسی )84 ،10 :1415 ،تهمتی که در گزاره َ
ون﴾ (قلم )51/بدان اشــاره شده است .سیاق سخن نشان میدهد که منظور از نعمت
إِن َّ ُه ل َ َم ْجنُ ٌ
﴿وإِن َ
َّك ل َ َعلى
مطرحشــده در این آیه ،نعمت نبوت است (طباطبائی )368 ،19 :1974 ،در آیه َ
یم﴾ (قلم )4/به تمجید اخالق نیکوی پیامبر پرداخته است .بیتردید ،شخص متخلق به
ُخلُقٍ َع ِظ ٍ
خلق برتر و کردارهای نیکو نمیتواند مجنون باشد (رازی )71 ،30 :1990 ،آیات بعدی یعنی ﴿
ند َربِّه ِْم َجنَّ ِ
ین﴾ (قلم34/و )35یادآور سرانجام
ین ِع َ
ین َكال ْ ُم ْج ِر ِم َ
ات النَّ ِعی ِم*أَفَنَ ْج َع ُل ال ْ ُم ْسلِ ِم َ
إ َِّن ل ِ ْل ُمتَّ ِق َ
کسانی است که حق را تکذیب میکنند و اینکه پاداش پرهیزگاران ،بهشت برین و برخورداری
از نعمت بهشت برین است و مجرمان سرنوشتی متفاوت خواهند داشت.
یم* ُعتُ ٍّل
اع ل ِّ ْل َخی ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
﴿و َل تُ ِط ْع ُك َّل َح َّل ٍف َّمهِینٍ * َه َّما ٍز َّم َّشــاء بِنَ ِم ٍ
*منَّ ٍ
همچنین آیات َ
یم َ
ب َ ْع َد َذل ِ َ
یم﴾ (قلم13/ـ )10که به برشمردن خصلتهای نابهنجار (بسیار سوگندخور در
ك َزن ِ ٍ
حق و باطل ،عیبجو ،سخنچین ،بازدارنده از کار خیر ،تجاوزگر و بسیار گناهکار و شرور)
مشــرکان میپردازد ،بیانگر دیدگاه خداوند متعال نسبت به معاندان پیامبر است و با تمثیلی
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بدینسان سطح فکری این سوره ،ناپایداری قدرت کاذب مشرکان را هم یادآور میشود.
از آنجا که همیشه بین محور داســتان و غرض سوره ،هماهنگی و همخوانی وجود دارد،
میتوان نتیجه گرفت که هدف اصلی این سوره «ترسیم ناکامی مشرکان»است( .شجاعپوریان،
ك ب ِ َأبْ َصا ِر ِه ْم ل َ َّما َس ِم ُعوا ِّ
﴿وإِن َ
یزل ِ ُقون َ َ
ون
ین َك َف ُروا ل َ ْ
الذ ْك َر َوی ُقول ُ َ
یكا ُد ال َّ ِذ َ
)113 :1392دو آیه پایانی َ
ین﴾ ( )52بازآفرینی محتوای ســوره و به نوعی یادآوری
إِن َّ ُه ل َ َم ْجنُ ٌ
ون *و َما ُه َو إ َِّل ِذ ْك ٌر ل ِّ ْل َعال َ ِم َ
ســتیز کافران با پیامبر اکرم است؛ به دیگر سخن ،در این آیات ،پس از آنکه سوره به دامنه
خود نزدیک میشود و اندک اندک فرود میآید ،به یکباره لحن کالم اوج میگیرد و دوباره
به قله سخن باز میگردد و در همان حال ،سوره به پایان میرسد.
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﴿سنَ ِس ُم ُه َع َلى ال ْ ُخ ْر ُطو ِم﴾ (قلم )16/سرانجام
از داســتان باغداران ثروتمند و با تعبیر کنایی َ
ذلتبار ستمگرانی را بیان میکند که سرمست از باده قدرت ،به تحقیر دیگران میپردازند.

بدین ترتیب ،فرجام ســوره مبارک قلم ،همچون آغاز آن مشــتمل بر آیاتی است که اوج
درماندگی و واماندگی مشــرکان را ترسیم میکند و اعالم میدارد :کافران هنگامی که از تو
آهنگ تالوت قرآن را میشنوند ،با درونی انباشته از کینه و عداوت نگاهت میکنند ،گویی
میخواهند با نگاهشان تو را بکشند و چون از مقابله با تو احساس درماندگی میکنند ،به تو
تهمت جنون میزنند.
 .2 .4سطح زبانی

پس از گذر از الیه فکری این سوره ،به سطح باالیی متن میرسیم که همان سطح زبانی
اســت .در این سطح که خود به سه سطح آوایی ،لغوی و نحوی تقسیم میشود ،به بررسی
موســیقی درونی و بیرونی اثر ادبی پرداخته میشود .در سطح لغوی نحوه گزینش واژگان،
ساده یا مرکب بودن الفاظ،محور همنشینی جملهها ،کوتاهی ،بلندی و اسمیه و فعلیه بودن
آنها بررســی میشــود .زمان افعال و ضمایر از جمله مشخصههای سبکساز در این سطح
است( .نجفی ایوکی و دیگران)17 :1392 ،
 .3 .4سطح آوایی

آواها امواج قابل حسی هستند که در فضا حرکت میکنند و بعد از اندکی از بین میروند و
قسمتی از آنها بسته به شدت نوسان ،در گوش باقی میمانند و داللتهایی از جمله شادی،
اندوه ،نهی ،امر و  ...را به همراه دارند( .الصغیر)14 :2000 ،

آواها با موســیقی و آهنگ خاصی که به واژگان میدهند ،در انتقال پیام نقشی بس مهم بر
عهده دارند .این قبیل داللتها ریشه در موسیقی بیرونی و درونی متنها دارد .در خلق موسیقی
بیرونی ،آهنگ حروف یا صامتها ،موسیقی صائتها (حرکات کلمه مانند فتحه ،ضمه ،کسره)
واژههای همقافیه و قطعاتی که در وزن و بحر یکسان هستند ،نقش دارند و موسیقی درونی از
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عناصری مانند :سجع ،جناس ،آهنگ الفاظ ،انواع تکرارها ،موسیقی مص ّوتها و درآمیختگی آن
با صامتها (شمیسا )153 :1374 ،تضاد و مراعات نظیر پدید میآید .مسلم ًا همین آوامعنایی که
از طریق حروف صامت و مصوتها شکل گرفته ،یکی از ابزارهای اصلی انتقال معنا در قرآن
کریم است( .قهرمانی)154 :1395 ،در سوره قلم دو پدیده سجع و تکرار ،موسیقی درونی را در
پیکره این سوره به وجود میآورد .آهنگی که مایه جذب و تامل مخاطب میشود.
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 .1. 3 .4سجع

کلمات پایانی نثر را فاصله مینامند .اگر فواصل در حرف آخرشان با یکدیگر مشترک باشند،
به این پدیده سجع گفته میشود( .الجارم )272 :1386 ،بر این اساس فواصل آیات سوره قلم
بستر سجع این سوره است .تمامی فواصل سوره قلم ،به جز آیات  20 ،16و  34با حرف نون به
پایان میرسد .حرف نون که در آغاز این سوره آمده است ،پس از حروف مد ،بیشترین تکرار را
در فواصل قرآن دارد( .خاقانی )44 :1391 ،حرف نون دارای وضوح است و از حروف مجهور
به شمار میرود و معنای ثبوت و استمرار را در خود دارد( .خاقانی)45 :1391 ،

در این میان" ،عالیلی و آرســوزی" کاربرد این حرف را برای بیان عمق معنا و صمیمیت
ذکــر کردهاند و بر این باورند که بیان اعماق درد و اندوه از آوای برآمده از حرف "ن" قابل
دریافت اســت( .عباس )108 :1988 ،در  52آیه این ســوره  42عدد از فاصلهها به حرف
نون ختمشــده اســت .با این فراوانی حرف نون ،اوج درد و اندوه پیامبر به مخاطب القاء
میشــود؛ چرا که ایشان از سوی کافران مورد اتهام قرار گرفته بود و خداوند در آیه  48او
َاصبِ ْر ل ِ ُح ْك ِم َرب ِّ َ
ك َو َل
را به صبر دعوت میکند و او را از پیامدهای بیصبری آگاه میکند﴿ :ف ْ
تَ ُكن َك َص ِ
اح ِب ال ْ ُح ِ
﴿و َل تُ ِط ْع
ــو َم ْك ُظ ٌ
وم﴾ (قلم )48/عالوه بر اینها در آیات َ
وت إِ ْذ نَا َدى َو ُه َ
ان ذَا َم ٍ
یم* ُعتُ ٍّل ب َ ْع َد َذل ِ َ
ال
ك َزن ِ ٍ
اع ل ِّ ْل َخی ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
ُك َّل َح َّل ٍف َّمهِینٍ * َه َّما ٍز َّم َّشاء بِنَ ِم ٍ
*منَّ ٍ
یم*أَن َك َ
یم َ
ین﴾ (قلم10/ـ )14که از خصلتهای ناهنجار معاندان پیامبر سخن میگوید ،ختم کلمات
َوبَنِ َ
«ح َّل ٍ
فَّ ،مهِینٍ َ ،ه َّمازٍَّ ،م َّش��اءِ ،ن َ ِمی ٍمَ ،منَّا ٍعُ ،م ْعتَ ٍد ،أَثِی ٍمُ ،عتُ ٍّل ،زَنِی ٍمَ ،ما ٍل» با آوای حرف نون و
َ
تنوین ،مایه نکره گشــتن و تفخیم کلمات است و سایه معنای تکرار این تنوینها از شدت
خشم خداوند نسبت به کفار حکایت میکند.
موســیقی و هارمونی کالم با معنا و ســیاق سخن پیوندی تام دارد و برحسب آن ،گـــاه
شدید و کوبنده است و گاهی آرام و دمی تند و زمانی ُکند .بدین سـبب آوای درونی کالم
و عالئم صـــوتی نشـانۀ احساسـات و انفعـاالت درونـی سـخنور اسـت و مخاطب را در
فهم متن یاری میرساند( .حسنعلیان )61 :1395 ،در سوره قلم فراز و فرود آواهای برآمده
از فاصلههــای مختوم به حرف نون و یا مختوم به تنوینهای متفاوت جری و رفعی و گرد
آوردن واژههای متوازن به ایجاد یک توالی موســیقایی انجامیده و مایه جلب نظر و درنگ
مخاطب و یاریگر وی در درک و فهم پیام است.
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تکرار که از آن در فرهنگنامههای عربی با واژگان «التکریر ،التّردید ،التّرداد» تعبیر شــده
است( ،العبد )231 :2005 ،در آفرینش یک اثر هنری و اشاعه جنبه زیباشناسانه و هنری آن و
نیز در برجستهسازی اندیشهها در جلوه ویژه بخشیدن به آن و بیان داشتن دغدغههای ذهنی
متکلم تاثیر بسزایی دارد .تکرار که بیانگر وقوع مجدد کالم میباشد ،در طرح دعوا و اثبات
آن از سوی متکلم در فرآیند گفتمان از بارزترین کاربستهای اقناع زبانی به حساب میآید.
این تکنیک از کارکردهای مختلف زبانی ،بالغی و موســیقایی همچون توضیح و تفســیر
معنــای کالم ،ایجاد خالقیت و باروری معنا ،برجستهســازی مضمون ،تأکید کالم و اثبات
آن در روند گفتمان برخوردار اســت( .العبد )231 :2005 ،بعضی از صاحبنظران همچون
ابوهالل عســکری تکرار را به عنوان کاربستی ارتباطی اقناعی میدانند که به تأکید کالم در
ذهن مخاطب میانجامد( .العسکری156 :1952 ،ـ157؛ اقبالی و امیری )148 :2018 ،افزون
بر اینها ،پدیده تکرار از اساسیترینمؤلفهها در شکلگیری فن موسیقی است و در آفرینش
دو نوع موســیقی درونی و بیرونی سهم بســزایی دارد( .غالمحسینزاده )89 :1389 ،پدیده
تکرار به گونه تکرار آوایی و تکرار واژگانی نمایان میشود.
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 .2 . 3 .4تکرار

تکرار حرف به تکــرار معنا و تصویر حاصل از آن و نیز به تقویت و مبالغه مفهوم مورد
نظر منجر میشود .به نوعی ،افزون شدن یک یا چند صوت در یک آیه ،به بار معنای اصلی
میافزایــد؛ زیرا پیوند صوتی حروف و مخارج آنها داللــت بر معنایی خاص دارد که هر
صوت موجود در یک لفظ ،گویای قسمتی از آن معنایی است که الفاظ آیه همگی در تعبیر
از آن میکوشند( .سیدی)44 :1392 ،در سوره قلم در میان صامتها ،نسبت به سایر حروف،
حرف نون با  133بار تکرار بیشترین بسامد تکرار را دارد .پس از آن حرف میم  97بار تکرار
شده است .این حروف به دلیل اینکه از حروف غنه هستند ،حکایتگر رنج شدید میباشند.
در زمره مصوتها نیز واو مدی بیشترین فراوانی را دارد .واو مدی با کششی که در خود
دارد ،موسیقی خاصی را به این سوره بخشیده است .بدین ترتیب تکرار آوایی موجب پدید
آمدن نوعی موســیقی نامرئی در بطن ســوره قلم شده است؛ زیرا موسیقی نامرئی پدیدهای
است که در آن مجموعهای از صامتها و مصوتهایی که در دو یا چند کلمه اشتراک دارند،
تکرار میشوند بیآنکه عین آن کلمه تکرار شده باشد( .سیدی)43 :1392 ،

بدین ترتیب ،موسیقی پنهان به عنوان یکی از جنبههای اعجازی سوره قلم در تکرار آواها
تجلی یافته و موجب میشــود که شــنونده آیات این سوره ـ حتی اگر در زبان عربی تبحر
نداشــته باشد ـ به محتوای سوره توجه کند و در پی کشف سایهمعنای (مفاهیم نهفته) این
آواها برآید.سطح بعدی تکرار ،سطح واژگانی است .مقصود از سطح واژگانی مجموعهای از
اشارهها و عالمتهای زبانی است که ساختار هر متنی را به صورتی متمایز از متنهای دیگر
تشکیل میدهد و چارچوب معینی از مجموعه واژگانی است که از لحاظ داللت با یکدیگر
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ارتباط دارند و میتوانیم آنها را در یک دسته قرار دهیم که این مجموعه ساختار کوچکی از
چارچوب اصلی متن است( .نجفی ایوکی و دیگران )179 :1392 ،مهم ترین پدیده واژگانی
در سوره قلم ،تکرار است که در سطوح و گونههای مختلف قابل مشاهده است:
تکرار حرف ،تکرار واژگان ،تکرار عبارات و تکرار کامل یک بند( .خلیل)321 :2011 ،
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تکرار حرف ،بیشتر در بخش آوایی سوره اثرگذار بوده است که به برخی مواردش اشاره
شــد ،ولی تکرار واژگان متن ،یکی از عوامل برجستهســازی این سوره است .برای نمونه
نت بِنِ ْع َم ِة َرب ِّ َ
ك ب ِ َم ْجنُ ٍ
ون﴾ (قلم )2/و در
﴿ما أَ َ
تکرار واژه «مجنون» در ابتدای ســوره ،در آیه َ
ون﴾ (قلم )51/مایه پیوندی عمیق میان آغاز و پایان این
ون إِن َّ ُه ل َ َم ْجنُ ٌ
پایان آن ،در آیه ﴿...ی ُقول ُ َ
سوره شده است .به دیگر سخن ،تکرار واژه مجنون در این آیات به نوعی ،یکی از ابزارهای
انسجام این سوره است.
﴿و َل تُ ِط ْع ُك َّل َح َّل ٍف
از دیگــر نمونههای تکرار ،تکرار وزنهای ف ّعال و فعیل در آیــات َ
اع ل ِّ ْل َخی ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِیم﴾ (قلم11/ـ )13است .تشدید وزن «ف ّعال» در
َّمهِینٍ * َه َّما ٍز َّم َّشاء بِنَ ِم ٍ
*منَّ ٍ
یم َ
کنار تکرار فعل «ال تطع» موجب میشــود وجه ه ســختگیرانهتر و تأکیدی به امر خداوند
بخشیده شود.
نوع دیگر از تکرار واژگان در ســوره قلم ،تکرار جانبی اســت؛ یعنی دو واژه به صورت
ت است .برای مثال در آیه
مکرر در کنار یکدیگر آورده میشود ،اما مدلول آن دو با هم متفاو 
﴿فستبصر و یبصرون﴾ (قلم )5/خداوند به نوعی دو پیام و هشدار متضاد بشارت و تهدید را
در قالب تکرار واژهای یکسان میآورد؛ بشارت برای پیامبر با لفظ «فستبصر» که این بصیرت
با حرف «فاء» و «ســین» آیندهای نزدیک را میرســاند و تهدید برای برای مشرکان با واژه
«یبصرون» که خالی از ســین است .پرواضح است که کاربست فعل مضارع بر تداوم سنت
الهی و ناگریزی مشرکان از دیدن فرجام رفتار خویش داللت دارد.
ون*أَ ْم
یر َ
اب فِی ِه تَ ْد ُر ُس َ
بارزترین نمونه تکرار عبارت ،آیات ﴿أَ ْم ل َ ُك ْم ِكتَ ٌ
ون*إِ َّن ل َ ُك ْم فِی ِه ل َ َما تَ َخ ُ
َ
*س ْل ُهم أَی ُهم ب ِ َذل ِ َ
ك َز ِعیم﴾ (قلم37/ـ)40
یم ٌ
یام ِة إ َِّن ل َ ُك ْم ل َ َما تَ ْح ُك ُم َ
یو ِم ال ْ ِق َ
ل َ ُك ْم أ َ
ون َ
ان َع َلینَا بَال ِ َغ ٌة إِلَى ْ
است که تعبیر «أم ل َ ُکم» در آن تکرار شده و تأکید راالقا میکند .همچنین در آیات ﴿أَ ْم تَ ْس َأل ُ ُه ْم
یب فَ ُه ْم ْ
ون﴾ (قلم46/و )47تکرار خطاب برآمده از
ون*أَ ْم ِع َ
یكتُبُ َ
أَ ْجرا ً فَ ُهم ِّمن َّم ْغ َر ٍم ُّم ْث َق ُل َ
ند ُه ُم ال ْ َغ ُ
حرف خطاب «کم» بر تأکید و عبارت «تسألهم »....بر هشدار به مخاطبان داللت دارد.

 .5سطح نحوی
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جمالت که واحدهای واقعی زبان به شــمار میروند ،با اســتفاده از قواعد نحوی ساخته
و پرداخته میشــوند .کیفیت چیدمان کلمهها در جمله ،طول جملهها ،کیفیت وجه و زمان،
همگی بیانکننده نوعاندیشه است .بنابراین حاالت روحی و ذهنیات پنهان گوینده در عناصر
نحوی بیشــتر خودنمایی میکند( .محمدی افشــار :1396 ،به نقل از فتوحی )267 ،بر این
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اساس میتوان گفت :خالقیت جمله ،وظیف ه نحو است که با فرا گرفتن این مجموع ه ّ
منظم،
ذهن انسان میتواند تمامی عواطف ،احساسات و ادراکات خود را در قالبهای زبانی ریخته
و بیان کند( .باقری )158 :1378 ،در این راستا ساختار نحوی سوره قلم همانند بسیاری دیگر
از سورههای مکی دارای جمالت کوتاه است؛ زیرا رویکرد سوره گزارههای قطعی است که
استدالل و گسترش عبارت را نیاز ندارد .از نظر نوع جمالت ،متناسب و همگون با محتوای
سوره که رویکرد هشدار در آن برحسته است ،سبک نحویمتن ،شیوهای محکم و راسخ را
میطلبد .از این رو در این موارد،جملههای اسمیه که بر ثبوت و دوام و جمله فعلیه که بر
نوبهنو شدن و حادث شدن داللت دارند( ،الهاشمی85 :1388 ،ـ )86به کار گرفته شده است.

در این ســوره ،جملههای فعلیه که در تفهیم مطالــب و تأثیرگذاری بر مخاطب قابلیت
بیشتری دارد ،حضوری پررنگ دارد .برای مثال آنگاه که خداوند متعال میخواهد پیامبر را
از پیــروی از بدکاران نهی کند ،صریح ًا از جمالت فعلیه بهره میبرد و میفرماید﴿ :ف ََل تُ ِط ِع
*و َل تُ ِط ْع ُك َّل َح َّل ٍف َّمهِینٍ ﴾ (قلم8/ـ )10همچنین آیات ،19
*و ُّدوا ل َ ْو تُ ْد ِه ُن ف ْ
َید ِهنُ َ
ال ْ ُم َك ِّذب ِ َ
ون َ
ین َ
 25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20و آیــات  50 ،49 ،48و  51کــه در صدد بیان رفتار معاندان پیامبر
أنت
است ،نمونههایی از جمالت فعلیه این سوره است .در ساختار اسمی ،آیاتی مانند ﴿ما َ
*وإ َِّن ل َ َ َ َ
عم ِة َرب ِّ َ
َیر َم ْمنُ ٍ
ک ب ِ َمجنُ ٍ
ون﴾ (قلم2/ـ )3که در مقام بیان پدیده پایدار
ون َ
بِنِ َ
ك ل ْجــرا ً غ َ
تداوم نعمت و اجر خداوند نســبت به پیامبر اکرم اســت و آیه ﴿وإن َ
ظیم﴾
َّک ل َ َع َلی ُخلُقٍ َع ٍ
ند َربِّه ِْم َجنَّ ِ
ات النَّ ِعی ِم﴾
ین ِع َ
(قلم )4/که اخالق نیکوی پیامبر را مطرح میکند و آیه ﴿إ َِّن ل ِ ْل ُمتَّ ِق َ
(قلم )34/که پاداش بهشت را برای پرهیزگاران نوید میدهد و از پدیدههای پایدار گزارش
میدهد،در خور توجه است .همچنین در آیه ﴿إ ِ َّن َربَّ َ
ك ُه َو أَ ْع َل ُم ب ِ َمن ضَ َّل َعن َسبِیل ِ ِه َو ُه َو
ین﴾ (قلم )7/که خداوند در صدد بیان صفت علم خویش است ،ساختار نحوی
أَ ْع َل ُم بِال ْ ُم ْهتَ ِد َ
عبارت ،جمله اسمیه موکده است.

 .6سطح لغوی

در این ســطح ،سبکشناسی واژگان به کاررفته در متن و اقسام آنها و بسامد هر یک از
این اقسام یعنی حرف ،اسم و فعل بررسی میشود .کاربست واو قسم در اولین آیه و حرف
تأکیدی «إنّ » در آغاز برخی از آیات و افزودن الم تاکید در آیه ﴿إنّک لعلی خلق عظیم﴾ بر
قطعیت گزارهها و تأکید بر توجه و شــگردی در اقناع مخاطب است .سبک لغوی برخی از
اسمها ،رسانای معنایی شگرف است؛ برای مثال از آنجا که معموالً افزایش ساختار کلمه به
اع
﴿و َل تُ ِط ْع ُك َّل َح َّل ٍف َّمهِینٍ * َه َّما ٍز َّم َّشــاء بِنَ ِم ٍ
*منَّ ٍ
تغییر و فزونی معنا میانجامد ،در آیات َ
یم َ
ك َزنِیم﴾ (قلم10/ـ )13واژگان «ح ّ
یم* ُعتُ ٍّل ب َ ْع َد َذل ِ َ
الف ،ه ّمازّ ،
مشــاء ،منّاع» که
ل ِّ ْل َخی ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
به صورت صیغههای مبالغه آورده شــدهاند ،شــدت ناهنجاریهای اخالقی سوگند دروغ،
عیبجویی ،سخنچینی و بازدازنده کار نیک را میرساند.
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در ســوره قلم  52فعل به کار رفته است که از این تعداد  15فعل ماضی 22 ،فعل مضارع
و  6فعل امر است که  5فعل آن بر آینده داللت دارند.
ــتَ ،تَنَا َدواَ ،
انط َل ُقوا و غ ََد ْوا» که بر
با کاربســت فعل های ماضی «ب َ َل ْونَا ،ب َ َل ْونَاَ َ،ط َ
اف ،أَ ْصبَ َح ْ
قطعیت وقوع حادثه داللت دارد ،سرگذشــت قومی از یمــن (طباطبائی)373 ،19 :1374 ،
را یادآور میشــود و به مشــرکان و معاندان پیامبر هشدار میدهد که از سرگذشت آنان که
نمونهای از سنت الهی است ،عبرت بگیرند.
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همانطور که نمودار باال نشــان میدهد ،فعل مضارع بیشترین بسامد را در این سوره دارد.
ون» که در بیان سرگذشــت آن قوم به کار رفته ،بیانگر
ون و یتَ َل َو ُم َ
فعلهای مضارع «یتَ َخافَتُ َ
آن اســت که گرفتاری آنان حادثهای زودگذر نبود ،بلکه به دنبال آن به ســرزنش یکدیگر
ون،
پرداختهاند .هنرورزی قرآن در التفات از کاربست فعلهای ماضی به افعال مضارع «تَ ْح ُك ُم َ
ون» که در خطاب به معاندان پیامبر اعظم آمده است ،از همانندی
ون و تَ ْح ُك ُم َ
یر َ
تَ ْد ُر ُسون ،تَ َخ ُ
رفتار معاندان پیامبر با قوم مورد اشاره در آیات  17به بعد و استمرار عداوت آنان نسبت به
آن حضرت حکایت دارد .در ادامه آیات ،کاربست فعل مضارع «أُ ْملِی» از استمرار سنت الهی
خبر میدهد .سایهمعنای این سبک نحوی آن است که دشمنی با پیامبر ،پدیدهای نه صرف ًا در
یک زمان ،بلکه رفتاری مستمر و بر زمان است و همگان باید از سرگذشت یشینیان عبرت
بگیرند و بدانند که مهلت دادن خداوند به معنای نادیده گرفته شدن رفتار معاندان و کافران
نیست و کاربست فعل مضارع با حرف تسویف «س» در «سنسم» و «سنستدرج» یادآور این
هشدار است که کیفر الهی چندان دور نیست .همچنین فعل مضارع َ
«یك ِّذ ُب» و «ن َ ْستَ ْد ِر ُج»
نتیجه مستمر همه کسانی است که حتمیت قیامت را تکذیب میکنند.

 .7سطح ادبی

در تحلیل سطح ادبی یک متن یا اثر ،مسائلی از علم بیان همچون تشبیه ،استعاره و سمبل
و مســائل بدیعی مثل ایهام ،تناسب و مسائل علم معانی چون ایجاز ،اطناب ،قصر و حصر
مورد بحث قرار میگیرد( .شمیسا )158 :1372 ،سوره قلم ،با ویژگیهایی از قبیل «تناسب»،
«تشبیه»« ،کنایه» و «استعاره» آراسته است که در ادامه بررسی میشود.
 .1 .7تناسب

«تناسب» در علوم قرآنی به معنای همشکلی و همبستگی میان آیات و پیوند معنایی آیهای
حسی و خیالی یا نوعی
با آیه دیگر است که گاه به صورت عام و خاص ،گاه پیوند عقلیّ ،
از عالقه و تالزم ذهنی مثل سبب و مسبّب ،علت و معلول یا حتی دو مخالف و ضدی است
که پیوســتگی موضوعی را نشان میدهد( .قانعی ،122 :1386 ،به نقل از بدرالدین زرکشى،
البرهان فى علوم القرآن)131 ،1 ،در سوره قلم ،پیوند معنایی آیات که گاهی به صورت سبب
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و مسبب و گاهی به صورت علت و معلول رخ مینماید ،مایه تناسب و همبستگی آیات این
ون﴾ (قلم )1/بین «قلم» و «یسطرون»
یس ُط ُر َ
ســوره شده است؛ برای مثال در آیه َ
﴿وال ْ َق َل ِم َو َما ْ
یم﴾ (قلم )12/بین تعبیرات «منّاع للخیر» و «معتد أثیم» و در
اع ل ِّ ْل َخیــ ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
﴿منَّ ٍ
و در آیــه َ
ین﴾ (قلم )31/بین واژگان «ویلنا» (ای وای برما) و «طاغین»
آیه ﴿قَالُوا یا َوی َلنَــا إِن َّا ُكنَّا َطا ِغ َ
اجتَبَاه َرب ُّ ُه» (خداوند
ین﴾ (قلم )/بین َ« ْ
اه َرب ُّ ُه ف ََج َع َل ُه ِم َن َّ
الصال ِ ِح َ
َاجتَبَ ُ
(طغیانگــران) و در آیه ﴿ف ْ
ین» (وی را از نیکوکاران قرار داد) ،پیوند معنایی از نوع
«ج َع َل ُه م ِ َن َّ
الصال ِ ِح َ
وی را برگزید) و َ
سبب و مسبب برقرار است.
ال أَ َســا ِطیر ْ َ
از نظر تناسـ�ب بین آیات ،برای مثال بین آیه ﴿إِذَا تُ ْت َلى َع َلی ِه آیاتُنَا قَ َ
ین﴾
ال َّول ِ َ
ُ
(قلم( )15/وقتی نشــانههای ما بر آنها خوانده میشود ،آنها را افسانههای پیشین میدانند)
﴿سنَ ِس ُم ُه َع َلى ال ْ ُخ ْر ُطو ِم﴾ (قلم( )16/بینی این متکبران را به خاک خواهیم
با آیه بعدی یعنی َ
ف ِّمن َّرب ِّ َ
ون﴾ (قلم )19/با آیات بعدی یعنی
مالیــد) و بین آیه ﴿ف ََط َ
اف َع َلی َها َطائ ِ ٌ
ك َو ُه ْم نَائ ِ ُم َ
ین﴾ (قلم20/ـ )21پیوند علت و معلولی برقرار است.
﴿ف ََأ ْصبَ َح ْت َك َّ
الصرِی ِم*فَتَنَا َدوا ُم ْصبِ ِح َ
 .2 .7استعاره در حرف

﴿وإِن َ
یم﴾ (قلم )٤/اســتعاره در حرف علی وجود دارد؛ چه «خلق
َّک ل َ َعلى ُخلُقٍ َع ِظ ٍ
در آیه َ
عظیم» را به مرکبی تشــبیه کرده است که پیامبر بر آن سوار است و مسیر رسالت و ابالغ را
﴿سنَ ِس ُم ُه َع َلى ال ْ ُخ ْر ُطو ِم﴾ (قلم )١٦/کنایه از ذلت و خواری است؛
در مینوردد .3 .7.کنایهآیه َ
زیرا واژه خرطوم تنها برای فیل و خوک اســتفاده میشــود و کاربرد این واژه درباره کیفر
مشرکان ،که در بردارنده تشبیه معاندان به فیل است ،کیفر همراه با تحقیر آنان را میرساند.
دلیل این تحقیر در زبان قرآن ،تشبیه انسان به فیل است .نمونه این تحقیر در ترکیب اضافی
﴿أصحاب الفیل﴾ (فیل )1/دیده میشود؛ زیرا آوردن کلمه أصحاب برای فیلسواران این پیام
را میرساند که این فیلسواران در ردیف فیلها (همچون چارپایان بیخرد) بودند( .رازی،
الصرِی ِم﴾ (قلم )٢٠/باغ را به زمین سوخته
 .4 .7)94 ،32 :1990تشــبیه در آیه ﴿ف ََأ ْصبَ َح ْت َک َّ
سیاه تشبیه کرده است .چنان حاصل دسترنج آنان نابود شد که گویا اص ً
ال کشت و زرعی
صورت نگرفته بود؛ یعنی هیچ بهره مفیدی از اعمال خود نبردند.
 .5 .7استعاره تمثیلیه

ون﴾ (قلم« )٤٢/کشف عن ساق»
﴿یَ ْو َم یُ ْک َش ُ
الس ُجو ِد فَال یَ ْستَ ِط ُیع َ
ــف َع ْن َساقٍ َویُ ْد َع ْو َن إِلَى ُّ
همانند تعبیر فارســی «دامن به کمر زدن» استعاره از آماده شدن برای کاری بزرگ و خطیر
است.
﴿خ ِ َ
ون﴾
 .6 .7مجاز عقلی َ
الس ُجو ِد َو ُه ْم َسال ِ ُم َ
ار ُه ْم تَ ْر َه ُق ُه ْم ِذل َّ ٌة َوقَ ْد َکانُوا یُ ْد َع ْو َن إِلَى ُّ
اش َع ًة أبْ َص ُ
(قلم )٤٣/مجاز عقلی در خشــوع چشــمان به کار رفته است؛ از آن روی که آنچه در قلب
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است ،به وسیله چشم آشکار میشود.
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از دیگر نکات بالغی این سوره میتوان به کاربرد ادوات تأکیدی همچون سوگند ،حرف
ون﴾
﴿وال ْ َق َل ِم َو َما یَ ْس ُط ُر َ
إنّ  ،نفی و اســتثناء اشاره کرد .آغاز این سوره با واو سوگند اســت َ
(قلم )١/سپس در آیات بعد با تأکیدات پیدرپی ادامه مییابد .پایان سوره نیز با آیات  51و
ین﴾ (قلم )٥٢/شکل میگیرد.
﴿و َما ُه َو إِال ِذ ْک ٌر ل ِ ْل َعال َ ِم َ
 52در قالب نفی و استثناء َ
اب
*ما ل َ ُک ْم َک ْی َف تَ ْح ُک ُم َ
ون*أَ ْم ل َ ُک ْم ِکتَ ٌ
ین َکال ْ ُم ْج ِر ِم َ
همچنیــن در آیات ﴿أَفَنَ ْج َع ُل ال ْ ُم ْســلِ ِم َ
ین َ
ام ِة إِ َّن ل َ ُک ْم ل َ َما
ون*أَ ْم ل َ ُک ْم أَ ْی َم ٌ
ــون*إ َِّن ل َ ُک ْم فِی ِه ل َ َما تَ َخیَّ ُر َ
فِی ِه تَ ْد ُر ُس َ
ان َع َل ْینَا بَال ِ َغــ ٌة إِلَى یَ ْو ِم ال ْ ِقیَ َ
ْ
ــک َز ِع َ
*ســ ْل ُه ْم أَیُّ ُه ْم ب ِ َذل ِ َ
ین﴾
تَ ْح ُک ُم َ
ــر َکائِه ِْم إ ِْن َکانُوا َصا ِدقِ َ
ــر َک ُ
ون َ
ٌ
اء فَ ْلیَأتُوا ب ِ ُش َ
یم*أ ْم ل َ ُه ْم ُش َ
(قلم35/ـ )٤١شروع این پرسشها با همزه استفهام و تداوم آن با حرف عطف «أم» و با تأکید
﴿ســ ْل ُه ْم أَیُّ ُه ْم ب ِ َذل ِ َ
یم﴾ (قلم )٤٠/صورت
بر این پرســش که با صیغه امر «سل» در آیه َ
ک َز ِع ٌ
میگیرد ،مایه هشدار صریح و ابزار تنبه مخاطب است.

نتیجهگیری

سوره قلم آراسته به سبک زبانی در همه ابعاد آن است و سطح فکری ،زبانی و ادبی را در
بر میگیرد .در ســطح فکری نفی اتهام از پیامبر و بیان دیدگاه خداوند نسبت به اخالق آن
حضرت برجسته است.
از دیدگاه زبانی و جلوه آوایی ،این ســوره با داشتن سجعهای متوازن ،موسیقی نامرئی و
تکرار در خور توجه است .در این زمینه پدیده تکرار به مثابه ابزار تأکید ،در آیات سوره قلم
به صورت تکرار حرف ،تکرار ادوات و تکرار واژگان دیده میشود.

در ســطح نحوی ،جملههای اسمیه حکایتگر پدیدههای پایدار و نشاندهنده ثبات قدم
پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) اســت و در مواردی که سخن از استمرار پدیدهها و رفتارهایی
مانند ستیز با پیامبران در میان است ،از فعل مضارع بهره گرفته شده است و بسامد کاربست
فعل مضارع به مراتب بیشــتر از کاربرد فعل ماضی است.در سطح لغوی بیشترین فعلی که
در این سوره به کار رفته ،فعل مضارع است و به ستیز مستمر مشرکان با پیامبر اشاره دارد.

در ســطح ادبی یکی از زیباترین جنبههای ادبی سوره قلم ،اســتفاده از آرایههایی چون
تناسب تعابیر یک آیه و وابستگی سبب و مسببی یا علت و معلولی آیات ،استعاره ،تشبیه و
کنایه است.
در سوره قلم ،سوگند آغاز این سوره ،بسامد باالی ادوات تأکید إنّ و ترکیب نفی و استثناء
نشانههایی هســتند که اصرار صاحب ســخن (خداوند متعال) بر ایجاد یک باور در ذهن
مخاطبان و قطعیت تکرار سنت الهی نسبت به کیفر معاندان پیامبر و شکست آنان در ستیز
با آن حضرت را میرسانند.
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جواد سلمانزاده

1

چکیده
در گرایشهای نوپدید تفســیری چون «تفسیر ساختاری» و «تدبر در قرآن» سوره به مثابه
کل پیوســته تلقی میشود که الفاظ ،عبارات و آیات آن پیرامون موضوعی کانونی گرد هم
آمده است و از همین موضوع کانونی سخن میگویند .در این نگاه جامع و منسجم به سوره،
موضــوع کانونی جایگاه ویژهای دارد و نقشــی راهبردی در فهم ســوره بازی میکند .این
پژوهش با پذیرش اهمیت و جایگاه راهبردی موضوع کانونی در فهم ســور ،به دنبال ارائه
روشی جهت شناســایی و پیدا کردن آن در سور آغازشده با سوگند است .روش ارائهشده
قسمعلیه (جواب
قسمعلیه (جواب َق َســم)» و «جایگاهسنجی ُم َ
در دو مرحل ه «شناســایی ُم َ
َق َســم) در محتوای سوره» طراحی شده اســت .این روش با مطالع ه موردی آیات برخی از

سور آغازشده با سوگند به دست آمده است و فهم یکدست ،جامع و منسجم سوره را برای
مفســر فراهم میسازد .این روش جهت راستیآزمایی در سوره طور به ارزیابی گذاشته شده
و درســتی و دقت آن در این آزمون اثبات شده اســت .در قسمت پایانی مقاله ،به برخی از
آسیبهای ناشی از بیتوجهی به موضوع کانونی اشاره شده است.
واژگان کلیدی :موضوعیابی سور ،موضوع کانونیَ ،ق َسم ،غرض سوره ،نظریه تدبر ،تفسیر
ساختاری.

1ـ تبیین مسئله

موضوعیابی از مباحث جدید تفسیری است که در نگرش جدید به سور قرآن پدید آمده
اســت .در این نوع نگرش ،هر سوره در جایگاه بستهای منظم و هدفمند است که محتوای
یکدستی دارد و آیات آن از آغاز تا پایان به هم مرتبط و پیوسته است .این ارتباط موضوعی و
38

 )1استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری ،ایمیلj.salmanzadeh@hsu.ac.ir :

.2ـ پیشینه تحقیق

جدیدتریــن و نزدیکترین اثر به این موضوع ،کتاب اصول و قواعد کشــف اســتداللی

 )1این نظریه در جامعه علمی داخلی به آقای «سید محمدحسین الهیزاده» منسوب است و آثار چشمگیری از این نظریه بهدست
رسیده است.

 روط هروس رد یدروم عه الطم ؛دنگوس اب هدشزاغآ رَوُس رد یبایعوضوم شور

محتوایی آیات در هر سوره ب ه گونهای است که هم ه آیات ذیل موضوعی کانونی و راهبردی
تعریف شــدهاند و بقیه موضوعات مطرحشده در ســوره از ِّ
متعلقات ،مؤلفهها و دنبالههای
موضوع کانونی محسوب میشوند و با آن نوعی ارتباط لفظی و معنایی برقرار میکنند .وجود
موضوع کانونی در هر سوره ،هم با پدیده شأن نزول سور که قصه و موضوعی خاص است،
سازگاری دارد و هم با قواعد و ضوابط بالغت همسو است که فهم متن را برای مفسر ممکن
ی که نبود موضوع کانونی در
میسازد و از تعقید و ابهام در فهم جلوگیری میکند .ب ه گونها 
سور و حضور موضوعات متعدد نامرتبط ،این پیامد جدی را به دنبال خواهد داشت که مفسر
قرآن در فهم ارتباط آیات ،دچار تشویش و سرگردانی خواهد شد و ناگزیر به فهم جزئی و
آیهای تن خواهد داد .حال آنکه در فهم کلی و جامع سور ،فهم آیات در پرتو کشف ارتباط
آنها با یکدیگر بســیار ســادهتر و روانتر خواهد بود و زمین ه فهم دقیقتری از آیات فراهم
خواهد شد .پیشین ه موضوعیابی را میتوان در نظریههای نوپدید تفسیری چون نظریه «تدبر
در قرآن کریم» 1و «تفســیر ساختاری» ردیابی کرد که در سالهای اخیر رنگ و بوی تازهای
به مطالعات تفســیری داده و عالقهمندان زیادی را در جامع ه دانشگاهی و حوزوی به خود
جلب کرده اســت .محمد خامهگر ،از پیشگامان تفسیر ســاختاری ،هر سوره را داراى يک
هدف اصلى میداند .بنابراين الزم ه طبيعى اعتقاد به ساختار هندسى سورهها اين است که به
ارتباط ارگانيک و منطقى آيات با يکديگر معتقد باشيم؛ به گونهاى که بتوان در يک نمودار
درختى ،همه آيات را از طريق محورها و عناوين فرعى به يک عنوان و موضوع اصلى متصل
نمود( .خامهگر )20 :1386 ،به تعبیری روشنتر ،يکى از لطافتها و ظرافتهايى که در آيات
آغازين و پايانى ســورهها رعايت شــده است ،ارتباط معنادار و عميق اين آيات با غرض و
مقصود اصلى سوره است .به گونهاى که در بسيارى از سورههاى قرآن ،بدون مطالعه ساير
آيات و تنها با توجه به آيات ابتدايى و انتهايى سوره مىتوان به غرض و موضوع اصلى سوره
پىبرد .معموالً آيات نخســتين هر سوره ،خالصهاى از مهمترين مطالب آن را بيان کرده و
آيات پايانى به عنوان جمعبندى و نتيجهگيرى نهايى ،غرض اصلى سوره را مجددا ً گوشزد
مىکند( .همان137 :ـ )136مراد از غرض اصلی ســوره ،مفهومی برآمده از موضوع کانونی
سوره و دیگر موضوعات مطرحشده در سورهاست .این مقاله بر آن است تا نقش آیات َق َسم
را در موضوعیابی و شناسایی موضوع کانونی سوره تبیین کند .اینکه آیات َق َسم در شناسایی
موضوع کانونی چه جایگاهی دارند و چگونه میتوان از آن ها در موضوعیابی استفاده کرد.
این مطلوب با استفاده از تفاسیر ساختاری و دقت در آیات سوره به دست خواهد آمد.
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ســاختار و غرض سورههای قرآن کریم اثر محمد خامهگر است که در صفحات 199ـ194
قسمعلیه) را به عنوان اصل معرفی نموده و
به ساختار سوگند اشاره کرده و جواب َق َسم ( ُم َ
در صفحه  288به سورههای آغازشده با سوگند به عنوان سوری خاص در غرضیابی اشاره
کرده است .جدای از این پیشین ه خاص ،برخی منابع تفسیری و قرآنی به صورت موردی و
پراکنده از موضوع کانونی سوره سخن گفته اند که گزارشی از آن به شرح ذیل است:
سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

ـ عالمه طباطبایی در تفسیر سوره حمد بیان میکند که غرض این سوره ،ستایش خدای
متعال به وســیل ه اظهار عبودیت در مقابل او است( .طباطبایی:1390 ، )16 ،1مراد ایشان از
غرض ،همان موضوع کانونی سوره یا مفهومی نزدیک به آن است.

ـ عبداهلل محمود شــحاته در کتاب اهداف کل ســورة و مقاصدها في القرآن الکريم که
توسط محمدباقر حجتی تحت عنوان درآمدی به تحقیق در اهداف و مقاصد سورههای قرآن
کریم به فارسی برگردانده شده است ،وحدت موضوعى سورههاى قرآن را مورد تأکيد قرار
مىدهد و بر اين باور اســت که بايد پيام و نقطهنظر سورهها را ،اساس فهم آيات آن سوره
تلقى کرد .قرآن کريم براى هر سوره موضوعى مقرر کرده که اين موضوع بر آن سوره اشراف
دارد و محتواى آن را زير پوشش قرار مىدهد .نويسنده با اين ديد و نگاه به بررسى اهداف
و مقاصد ســور قرآن کريم پرداخته است و از سوره «بقره» تا سوره «جاثيه» را هدفگذاری
کرده و وعده داده که بقيه سورهها را تا آخر قرآن کريم از نظر اهداف و مقاصد سورهها مورد
بررسى قرار دهد( .ر.ک)wikinoor.ir :
ـ محمد عبد ّ
الل د ّراز در کتاب المدخل الی القرآن الکریم ،برای هر ســوره از قرآن ،ســه
بخش ديباچه ،موضوع و خاتمه در نظر گرفته و موضوع کانونی ســوره را در آيات آغازین
جستجو میکند( .ر.ک :بیآزار شیرازی)379 :1377 ،
ـ حســن صالحی در مقاله «کشف غرض ســوره "ص" با تأکید بر تفسیر المیزان» سوره
«ص» را با مطالعه تفاســیر از جمله تفسیر المیزان ،مورد بررسی قرار داده و غرض کانونی
سوره را کشف کرده است .در این پژوهش ،هدف فرعی سوره نیز معرفی شده است.

ـ خامهگر و دیگران در «اعتبار ســنجی رهیافتهای کشــف استداللی غرض سورههای
قرآن» ،رهیافتهای گوناگون در کشف غرض را میسنجند و رهیافتی جامع پیشنهاد میدهند.
ـ معتمد لنگرودی و دیگران در «نقش ســیاق و عناصر درونمتنی در کشف غرض سوره
مریم» بر پایه سیاق و ارکان آن ،غرض سوره مریم را معرفی کردهاند .در این پژوهش برخی
از ابزارهای دخیل در کشــف غرض چون «ارتباط آغاز و پایان ســوره»« ،اسماء الحسنی»،
«کلمات پرتکرار و تککاربرد» و «داستانهای سوره» استفاده شده است.
ـ حکمآبادی و دیگران در «کشــف استداللی ســاختار و غرض سوره مبارکه احزاب» با
استفاده از روش جامعنگر و با تکیه بر عناصر درونمتنی و برونمتنی ،غرض سوره احزاب
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این آثار اگر چه مطالعات قابلتوجهی را در زمین ه موضوعیابی سور انجام دادهاند ،ولی این
مطالعات بهصورت کلی انجام شده است و هنوز مطالعهای تخصصی در موضوعیابی سور
مختلف از جمله ســور آغازشده با سوگند انجام نشده است .حال آنکه هر یک از سور بنا
بر مختصات و مشخصاتشــان ،قابلیت موضوعیابی را دارا هستند و موضوع کانونی آنها
از روش و شیوه ویژهای قابل کشف و شناسایی است .اما ضرورت و فوریت این مطالعه را
میتوان در نادرســتی یا عدم دقت مفسران در موضوعیابی سور آغازشده با سوگند دید که
بنا بر مطالع ه ب ه عملآمده ،تشــخیص مفسران در موضوعیابی این سور ،تشخیصی درست
یا دقیق نیست که این نادرســتی یا عدم دقت میتواند برخاسته از بیتوجهی به این قاعده
تفسیری بوده باشد .برخی از این برداشتهای نادقیق مفسران از آیات ،در بخش پایانی این
پژوهش ارائه خواهد شد.

 روط هروس رد یدروم عه الطم ؛دنگوس اب هدشزاغآ رَوُس رد یبایعوضوم شور

را شناسایی میکند .در این پژوهش ،سوره احزاب به ده سیاق تقسیم میشود.

.3ـ ادبیات تحقیق

پیش از ورود به بدنه مقاله ،الزم است برخی از اصطالحات مورد استفاده در این نوشتار
تعریف شوند .مهمترین اصطالحات بهکار رفته در این مقاله عبارتاند از:
 .1 .3ـ1ـ موضوعیابی

اصطالح موضوعیابی از اصطالحات نوپدید تفسیری است که بر مبانی قرآنی و تفسیری
نوپدیدی چون «ســاختارمندی سور قرآن» 1و «وجود موضوع کانونی در سور قرآن» استوار
است .مراد از این اصطالح ،این است که هر یک از سور قرآن ،دارای موضوع کانونی ویژهای
هستند که اوالً این موضوع کانونی ،تکیهگاه و سرمنشأ برای دیگر موضوعات مطرحشده در
سوره است و ثانی ًا این موضوع با هم ه موضوعات کانونی دیگر سور متفاوت است .مطالعه
سور قرآن نشان میدهد که هر یک از آنها پیرامون موضوع یا موضوعات گوناگونی بحث
میکنند و گاه در سور بزرگ و متوسط ،رد پای چندین و چند موضوع در یک سوره دیده
میشــود .اما با مطالع ه چندین و چندباره ســوره و تأمل و کنکاش در محتوای سوره ،این
نتیجه دور از دســترس نخواهد بود که هم ه این موضوعات گوناگونِّ ،
متعلقات ،رشحات و
مؤلفههایی از موضوع کانونی هستند و هر یک به طریقی با آن ارتباط برقرار میکنند.
موضوعیابی ســورههای قرآن ،نظر به مختصات و مشــخصات ویژه هر یک از آنها ،از
روش و مســیر خاص و ویژهای انجام میشــود که کشــف این روشها ،هر یک پژوهش
خاصی را طلب میکند .در میان سور قرآن ،برخی از آنها با اسلوب سوگند آغاز میشوند

 )1این مبنا در گرایشهای نوپدید تفسیری چون «تدبر در قرآن» و «تفسیر ساختاری» طرح میشود و مراد از آن ،این است که سور
قرآن دارای ساختار خاص و ویژهای هستند و هم ه عبارات و آیات آن با یکدیگر ارتباط خطی ،شبکهای و  ...برقرار میکنند.
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که موضوعیابی و کشــف موضوع کانونی در آنها از روش خاصی انجام میشــود که این
پژوهش به معرفی این روش اختصاص یافته است.
 .2 .3ـ2ـ سوگند و َق َسم
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ســوگند و َق َسم از اسالیب زبانی اســت که در آن ،متکلم به چیزی ارزشمند سوگند یاد
میکند (حیدره یمنی ،بیتا:574 ،1؛ ســيوطی )251 ،2 :1416 ،تا بر حقانیت مفهومی تأکید
ِّ
مشــکک را از تشکیک و انکارش باز
کند .شــاید این تأکید و پافشاری ،مخاطب منکر یا
بدارد( .ابواالنوار )26 :1417 ،در این اســلوبُ ،مق ِسم کالمش را به موجودی ارزشمند ،مهم
یا مقدس (مُقسَمبه) مقید میکند تا کالمش را تأکید کند 1،یا مطلبی را اثبات یا رد کند (فاکر
قسمعلیه) را نشان دهد.
میبدی )44 :1381 ،یا ملتزمشدن خود به آن کالم (جواب قسم = ُم َ
(همان )28 :این ویژگی انحصاری اســلوب سوگند ،باعث میشود که بتوان قاعده و فرمول
واحدی جهت موضوعیابی آن تعریف کرد .همانگونه که در ســاختارهای دیگر چون ندا،
استفهام ،شرطّ ،
مقطعه و  ...باید فرمول و قاعده دیگر جهت موضوعیابی آنها جستجو کرد.
 .3 .3ـ3ـسور آغازشده با سوگند

در قرآن کریم ،هفده سوره با اسلوب سوگند آغاز میشوند .ویژگی این سور ،آغاز شدن
با ســوگند است که اسلوب و ساختاری ویژهاست و در موضوعیابی با دیگر اسلوبهایی
چون شرط ،ندا ،اســتفهام و  ...متفاوت است .این سور عبارتاند از« :صافات»« ،ذاريات»،
«طور»« ،نجم»« ،قيامه»« ،مرســات»« ،نازعات»« ،بروج»« ،طارق»« ،فجر»« ،بلد»« ،شــمس»،
«ليل»« ،ضحي»« ،تين»« ،عاديات»« ،عصر».

.4ـ روش موضوعیابی در سورههای آغازشده با سوگند

موضوعیابی در ســورههای قرآن ،روش و فرآیندی دشوار و پیچیده دارد؛ زیرا عبارات و
گزارههای قرآنی ،عباراتی کلی و عام هســتند که موضوعات و مفاهیم گوناگونی را شامل
میشوند و گردآوری این موضوعات و مفاهیم ذیل موضوعی واحد ،تخصص زبانی و انس
قرآنی میطلبد .به کارگیری این تخصص و انس در سور قرآن ،روش و فرآیندی دومرحلهای
را جهت موضوعیابی سور آغازشده با سوگند به دست میدهد .این مراحل عبارتاند از:
قسمعلیه
 .1 .4ـ1ـ مرحله اول :شناسایی ُم َ

قســمعلیه (جواب َق َسم) ،نخستین و مهمترین موضوعی
در ســور آغازشده با سوگندُ ،م َ
قسمعلیه ،نخستین کالم خبری و جزء جدانشدنی
است که به اطالع مخاطب میرسد؛ زیرا ُم َ
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 )1الزم به ذکر است که اسلوب قسم ،باالترین ادات تأکید است( .طباطبایی:1390 ،225 ،1؛ نیز ر.ک :ابنالمالک ،بیتا:)376 ،1

قسمعلیه در محتوای سوره
 .2 .4ـ2ـ مرحله دوم :جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه ،الزم است محتوای برداشتشــده از آن در محتوای سوره
پس از شناســایی ُم َ
پیگیری و ردیابی شود تا بسامد و میزان فراوانی آن سنجيده شده و اهمیت و جایگاه آن در
بین دیگر موضوعات سوره روشن گردد .جهت رسیدن بدین مقصود ،محتوای برداشتشده
قســمعلیه در ســه بخش آغازین ،میانی و پایانی ســوره ردیابی میشود .اگر محتوای
از ُم َ
قسمعلیه ،بیشترین بسامد و فراوانی را در سوره کسب کند ،میتوان آن را به عنوان موضوع
ُم َ
کانونی سوره معرفی کرد.

 روط هروس رد یدروم عه الطم ؛دنگوس اب هدشزاغآ رَوُس رد یبایعوضوم شور

قسمبه است که بالفاصله پس از آن ظاهر میشود 1.بنا بر قواعد زبانی و ادبی ،در هر متن
ُم َ
بلیغی ،اولین موضوع مطرحشده از موضوعات مهم و اساسی است که ماتن (خدای متعال)
توجه و تأکید ویژهای بدان داشــته اســت و آن را پیش از هر موضوع دیگری به مخاطب
و خواننده خود ارائه میکند .از این رو ،نخســتین گام جهت موضوعیابی سوره ،شناسایی
قسمعلیه است که نخستین موضوع مطرحشده در سور آغازشده با سوگند است.
ُم َ

قسمعلیه در آیات آغازین
 .1 .2 .4ـ2ـ1ـجایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه ،ردیابی آن در آیات آغازین سوره است تا مقدار
اولین گام جهت جایگاهسنجی ُم َ
اهمیت آن در این بخش از سوره سنجیده شود .در این سنجش ،اگر آیات آغازین سوره به
قسمعلیه
قسمعلیه مرتبط باشد ،فرضی ه مذکور اثبات میشود و چنانچه آیات آغازین با ُم َ
ُم َ
نامرتبط باشد،نادرستی فرضیه ثابت خواهد شد.
قسمعلیه در آیات میانی
 .2 .2 .4ـ2ـ2ـ جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه در آیات میانی است تا جایگاه و مقدار اهمیت
گام دوم در این مرحله ،ردیابی ُم َ
قسمعلیه در آیات میانی نیز تکرار شده
آن روشن گردد .در این گام ،نیز چنانچه محتوای ُم َ
قسمعلیه پی برد.
و مورد توجه باشد ،میتوان به کانونی بودن محتوای ُم َ
قسمعلیه در آیات پایانی
 .3 .2 .4ـ2ـ3ـجایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه ،این اســت که موضوع برداشتشده از
ســومین گام از مرحل ه جایگاهسنجی ُم َ
قسمعلیه در آیات پایانی سوره نیز ردیابی شود تا جایگاه و میزان اهمیت آن روشن گردد.
ُم َ
قسمعلیه در بخش
در سومین گام همانند دو گام پیشــین ،حضور زیاد و فراوان محتوای ُم َ
پایانی ،از کانونی بودن این محتوا خبر میدهد.
قسمبه و دیگر جمالت و عبارات آن را مشخص میکنند .از این رو علمای
 )1در ادبیات عربی ،گاه مُقسَمعلیه حذف میشود که ُم َ
قسمعلیه بلیغتر و گزیدهتر خواهد بود( .سیوطی،
قسمعلیه داللت داشته باشد ،حذف ُم َ
قسمبه بر ُم َ
بالغت بر آن شدهاند که هرگاه ُم َ
354 ،2 :1416؛ نیز ر.ک :ابناثیر ،بیتا: 274 ،1؛ ابنالمالک ،بیتا:)389 ،1
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.5ـ راستیآزمایی روش دومرحلهای موضوعیابی در سوره طور
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روش دومرحلهای فوق یک روش معقول و منطقی اســت که با تفکر و تأمل در ســور
آغازشده با سوگند و با استفاده از قواعد زبانی و ادبی به دست آمده است .جهت راستیآزمایی
و کشف میزان کارآمدی آن ،الزم است اين روش روی یک یا چند سوره آغازشده با سوگند،
عملیاتیشــود .یکی از سور نسبت ًا مفصل در بین سور آغازشده با سوگند ،سوره طور است
که جهت راستیآزمایی این روش ،گزینش شده است .جهت پیادهسازی روش روی سوره
طور ،الزم است نخست ساختار سوره تبیین شود .این سوره در سه سیاق طراحی شده است:

در آیات آغازین (ســیاق اول 16ـ )1به موضوعــات و پدیدههای گوناگونی چون طور،
کتاب ،خانه آباد ،آسمان و دریا سوگند یاد شده است تا حتمی بودن وقوع عذاب اخروی را
تأکید کند .در این سیاق ،آیات 16ـ 8ویژگیهایی از این عذاب را بیان میکند .این ویژگیها
عبارتاند از :کسی یارای دفع آن را ندارد ،در زمان وقوع آن ،آسمان وکوهها حرکت میکنند،
تکذیبکنندگان بدین عذاب کشــانده میشوند و کیفر عملشان را در آن میبینند .با تغییر
موضوع و قطع ارتباط لفظی ،آیات آغازین تمام میشود و سیاق دوم شروع میگردد.

آیات میانی (ســیاق دوم 28ـ )17حال بهشــتیان را گزارش میکنند تا مایه تقویت انگیزه
پرهیزکاران باشد .آنها از نعمتهای کیفی و کمی بهشت سرخوش هستند و خانواده را در
بهشــت به همراه دارند .همانگونه که در دنیا دلسوز خانواده خود بودند و خدای متعال را
میخواندند .پس از شرح حال بهشتیان در برابر جهنمیان ،موضوع به جهنمیان تغییر مییابد
و این تغییر موضوع و برگشت به همان موضوع آیات آغازین از زاویهای دیگر ،نشاندهنده،
پایان آیات میانی و شروع آیات پایانی است.
آیات پایانی (ســیاق ســوم 49ـ )29در ادامه آیات نخست ،اندیشهها و باورهای مکذبان
عذاب اخروی را طرح و ارزیابی میکند .نخســت باور مبتنی بر کهانت ،جنون و شــاعری
پیامبر را انکار میکند و آن را برخاســته از طغیان و سرکشــی آنها میداند .مکذبان بر این
پندارند که قرآن دستســاخته پیامبر اســت ،در حالیکه آنها با ذوق و اســتعداد زبانی و
ادبیشــان ،نمیتوانند سخنی چون آن بســازند .باور آنها در مورد آفرینش خود بدان جا
میرســد که آنها خود آفریننده خویشتن هستند ،بلکه فراتر از آن ،آفریننده آسمان و زمین
هســتند .مکذبان پسرها را برای خود اختیار میکنند و دختران را برای خدا میدانند؛ گویی
علــم غیب دارند .آنــان با این پندارها و انگارهها در پی نیرنگ و توطئه هســتند .غفلت و
جهلشان تا جایی است که عذاب آسمانی را ابر پرآب میپندارند و چنین افرادی شایستگی
هدایت شدن را از کف دادهاند و پیامبر را یارای هدایت آنها نیست و او بايد با استمداد از
فضل الهی و توجه به تسبیح خدای متعال ،در برابر این نیرنگها و توطئهها شکیباییورزد.
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﴿و ُّ
الطو ِر * َو ٍ
کتاب َم ْس ُطو ٍر * َ ...و الْبَ ْي ِت ال ْ َم ْع ُمو ِر * َو
سوره طور با پنج سوگند در آیات َ
الس ْق ِ
ذاب َربِّک لَواقِ ٌع﴾
ف ال ْ َم ْرف ِ
ُوع * َو الْبَ ْح ِر ال ْ َم ْس ُجو ِر﴾ (طور6/ـ )1آغاز میشود و آی ه ﴿إِ َّن َع َ
َّ
قسمعلیه و جواب این جمالت سوگند است( .طبرسی:1372 ،)248 ،9
(طورُ )7/م َ

در ایــن آیات ،به پنج موجود مقدس ،ارزشــمند و مهم چون «کــوه»« ،کتاب»« ،کعبه»،
«آسمان» و «دریا» سوگند یاد شده است تا واقعشدن و حتمیبودن عذاب جهنم خاطرنشان
شود( .ر.ک :طبرســی:1372 ،248 ،9؛ طباطبایی:1390 ،7 ،19؛ حوی:1424 ،)5542 ،10
قســمعلیه در این سوره ،اولین کالم خبری بوده و نخستین موضوع مطرحشده در
بنابراین ُم َ
سوره را گزارش میکند.
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قسمعلیه
 .1 .5ـ1ـشناسایی ُم َ

قسمعلیه در محتوای سوره
 .2 .5ـ2ـ جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه در محتوای
قسمعلیه ،الزم است تا بسامد و میزان فراوانی محتوای ُم َ
با شناسایی ُم َ
ســوره مشخص شود .برای انجام این کار ،آیات سوره به بخشهایی چند تقسیم میشود و
قسمعلیه در هر یک از این بخشها سنجش و اندازهگیری میشود.
میزان فراوانی محتوای ُم َ
قسمعلیه در آیات آغازین
 .1 .2 .5ـ2ـ1ـ جایگاهسنجی ُم َ

ذاب َربِّک لَواقِ ٌع﴾ (طور )7/با محتوای
همانگونه که گذشت ،در ســوره طور ،آی ه ﴿إ َِّن َع َ
قسمعلیه ذکر شده است .ردیابی این موضوع در آیات
«واقعشــدن عذاب جهنم» به عنوان ُم َ
ِ
ِ
ماء
ور َّ
آغازین ســوره نشــان میدهد که این موضوع در آیات َ
﴿ما ل َ ُه م ْن داف ٍع * يَ ْو َم تَ ُم ُ
الس ُ
ســير ال ْ ِج ُ
ــيرا ً﴾ (طور10/ـ )8مطرح بوده و آیات مذکور با ضمایر و ادوات
َم ْورا ً * َو تَ
بال َس ْ
ُ
وصل «هــا»« ،یوم»« ،واو» به آی ه هفتم پیوند لفظی میخورند و از نظر معنایی نیز با این آیه
ارتباط میگیرند .بدینگونه که آی ه هشتم نخست بر ناتوانی انسان بر جلوگیری از وقوع این
عذاب اشــاره میکند تا حتمیبودن این عذاب را تأکید کرده باشد .سپس نشانههای وقوعی
این عذاب را بیان میکند که هنگام ه وقوع این عذاب ،زمانی است که آسمان به لرزه درآید
و کوهها به شــدت به حرکت درآيند .در ادام ه این آیات ،آیــات ﴿ف ََو ْي ٌل يَ ْو َمئِ ٍذ ل ِ ْل ُم ِّ
بين *
کذ َ
ي ک ْنتُ ْم بِها تُ ِّ
ي َخ ْو ٍ
ون
ار الَّت 
ذين ُه ْم ف 
کذب ُ َ
ون * يَ ْو َم يُ َد ُّع َ
ض يَ ْل َعبُ َ
ال َّ َ
ون إِلى نا ِر َج َهنَّ َم َد ًّعا * ه ِذ ِه النَّ ُ
َ
کم إِن َّما تُ ْج َز ْو َن ما
* أَ ف َِس ْح ٌر هذا أَ ْم أَنْتُ ْم ال تُ ْب ِص ُر َ
اص َل ْوها ف ْ
ون * ْ
َاصبِ ُروا أ ْو ال تَ ْصبِ ُروا َس ٌ
واء َع َل ْي ْ
ون﴾ (طور16/ـ )11در ادام ه آیات پیشین ،همین موضوع عذاب جهنم را توصیف
ک ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
میکند و به ّ
مکذبان به عنوان مشموالن این عذاب توجه میدهد که بهجهت غور در باطل،
ب ه ســوی آتش جهنمبرده میشوند و به کیفر عملشان میرسند .این آیات با حرف عاطفه
«فاء» و تکرار واژه «یوم» ،با آیات قبل ارتباط لفظی برقرار میکنند.

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

با توجه به آنچه گذشــت ،موضوع حتمیبودن عذاب جهنم در شانزده آی ه آغازین سوره
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قسمعلیه ارتباط لفظی و معنایی برقرار
تنها موضوع مورد بحث اســت و هم ه آیات با آی ه ُم َ
قسمعلیه در آیات آغازین سوره تأیید
میکنند .بنابراین فرضی ه مذکور مبنی بر کانونیبودن ُم َ
میشــود؛ چنانکه برخی از مفسران ،این نتیجه را تأیید کردهاند و حتمیبودن عذاب را به
عنوان چکیده و گزیده آیات آغازین نتیجه گرفتهاند( .مراغى:1365 ،)21 ،27
قسمعلیه در آیات میانی
 .2 .2 .5ـ2ـ2ـ جایگاهسنجی ُم َ

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399
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قسمعلیه در آیات میانی سوره است.
دومین گام از مرحله جایگاهسنجی ،پیگیری محتوای ُم َ
ي َجنَّ ٍ
فاکهين بِما آتا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َو َوقا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم
عيم *
قين ف 
ات َو ن َ ٍ
َ
آیات میانی سوره طور ﴿إ َِّن ال ْ ُمتَّ َ
کئين َعلى ُس ُر ٍر َم ْص ُفوفَ ٍة َو َز َّو ْجنا ُه ْم
ذاب ال ْ َجحي ِم * ک ُلوا َو ْاش َربُوا َهنيئ ًا بِما ک ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
ون * ُمتَّ َ
َع َ
َ
َ
آمنُوا َو اتَّبَ َع ْت ُه ْم ُذ ِّريَّتُ ُه ْم ب ِ ٍ
إيمان أل ْ َح ْقنا بِه ِْم ُذ ِّريَّتَ ُه ْم َو ما أل َ ْتنا ُه ْم ِم ْن َع َملِه ِْم
ب ِ ُحــو ٍر عينٍ * َو ال َّ َ
ذين َ
َ
ــي ٍء ُّ
ون فيها
ِم ْن َش ْ
ون * يَتَنا َز ُع َ
هين * َو أ ْم َد ْدنا ُه ْم بِفاک َه ٍة َو ل َ ْح ٍم ِم َّما يَ ْشتَ ُه َ
کس َب َر ٌ
کل ْامر ٍِئ بِما َ
مان ل َ ُهم َ
ْ
ْ
ون * َو أَ ْقبَ َل ب َ ْع ُض ُه ْم
ثيم * َو يَ ُط ُ
کأن َّ ُه ْم ل ُ ْؤل ُ ٌؤ َمکنُ ٌ
کأســ ًا ال ل َ ْغ ٌو فيها َو ال تَأ ٌ
وف َع َل ْيه ِْم ِغ ْل ٌ ْ
قين * فَم َّن َّ
َعلى ب َ ْع ٍ
الس ُمو ِم
ون * قالُوا إِن َّا کنَّا قَ ْب ُل ف 
ساءل ُ َ
ي أَ ْهلِنا ُم ْش ِف َ
اللُ َع َل ْينا َو َوقانا َع َ
ذاب َّ
َ
ض يَتَ َ
حيم﴾ (طور28/ـ )17به موضوع پرهیزکاران در جهان
* إِن َّــا کنَّا ِم ْن قَ ْب ُل ن َ ْد ُع ُ
وه إِن َّ ُه ُه َو الْبَ ُّر َّ
الر ُ
آخرت میپردازد و حال و وضعیت پرهیزکاران در جهان آخرت را توصیف میکند .مقایسه
ذاب َربِّک لَواقِ ٌع﴾ (طور )7/نشان میدهد که
این آیات با آیات آغازین و آیه ُم َ
قسمعلیه ﴿إِ َّن َع َ
قسمعلیه که از عذاب و کیفر جهنم سخن میگوید ،از نعمت و
آیات میانی بر خالف آیه ُم َ
پاداش بهشت یاد میکند .اما آیا این دو دسته از آیات با یکدیگر بیارتباط هستند؟ آیا آیات
قسمعلیه ندارد؟
میانی از موضوعی سخن میگویند که هیچ ارتباطی با آیات آغازین و آیه ُم َ
قسمعلیه بیارتباط
دقت و تأمل بیشــتر در آیات میانی نشان میدهد که این آیات با آیه ُم َ
قسمعلیه در آنها مطرح است .بدین ترتیب که در
نیســت ،بلکه همان موضوع و محتوای ُم َ
ذاب ال ْ َجحي ِم  ...فَم َّن َّ
اللُ َع َل ْينا
آغاز و پایان آیات میانی
َ
﴿فاکهين بِما آتا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َو َوقا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َع َ
َ
الس ُمو ِم﴾ از عذابی سخن میگوید که همان عذاب مطرحشده در آیات آغازین
َو َوقانا َع َ
ذاب َّ
قسمعلیه از وقوع عذاب بر
قســمعلیه اســت .با این تفاوت که آیات آغازین و آیه ُم َ
و آیه ُم َ
جهنمیان خبر میدهد و آیات میانی ،عدم وقوع این عذاب برای بهشــتیان را وعده میدهد.
ذکر این عذاب در آغاز و پایان آیات میانی ،گواه روشــنی اســت بر اینکه در این آیات نیز
موضوع اصلی همان وقوع عذاب جهنم اســت که از زاویه دیگری مطرح شــده و نجات
پرهیزکاران و بهشــتیان از آن را مورد توجه قرار داده اســت .طرح یک موضوع از زوایای
گوناگون ،از صنایع علم بیان است که زمین ه فهم بیشتر را برای مخاطب فراهم میکند .آیات
آغازین ،وقوع عذاب جهنم بر جهنمیان را ثابت میکند و آیات میانی به حفظ بهشتیان از این
عذاب توجه میدهد .در چنین فضای دوقطبی و دو سویه ،فهم عذاب جهنم و حتمیبودن
آن برای مخاطب بســیار روانتر و آسانتر خواهد بود و مخاطب فهم جامع و دقیقتری از

عالوه بر این ،طرح وضعیت پرهیزکاران بهشتی در کنار وضعیت مکذبان جهنمی ،نوعی
صنعت و تکنیک متنی اســت که این فرصت را برای خواننده فراهم میســازد تا سرانجام
دو گروه مذکور را با هم مقایســه کند و خود را برای عضویت در یک گروه آماده ســازد.
این متن تطبیقی و مقایســهای (مکارم شیرازی:1371 ، ،)425 ،22نوعی انگیزه و دغدغه به
خواننده تزریق میکند تا در صــورت عضویت در گروه مکذبان جهنمی ،خود را به گروه
پرهیزکاران بهشــتی منتقل کند و در صورت عضویت در گروه پرهیزکاران بهشتی ،بر ادامه
صراط مستقیمش مصمم و استوار بماند.

قسمعلیه
برخی از مفسران در بیان نظم و انسجام معنایی این آیات با آیات آغازین و آیه ُم َ
چنین گفته اند که بشــارت مؤمنان به نعمتهای بهشــتی در برابر هشدار کفار به کیفرهای
جهنمی است (طبرسی:1372 ، )250 ،9و ذکر بشارت پس از کیفر از این روست که خواننده
پس از شــنیدن وضعیت مکذبان ،معموالً این سؤال را میپرسد که وضعیت مؤمنان چگونه
است؟ بنابراین آیات میانی در جایگاه عبارت معترضهای هستند که آیات آغازین را به آیات
پایانی پیوند میزنند (ابنعاشور:1420 ، )60 ،27و هشدار مذکور در آیات آغازین و پایانی
را تأکید میکنند( .طباطبایی:1390 ،)9 ،19
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عذاب جهنم برداشت خواهد کرد.

توضیحات مذکور ،پیوند معنایی آیات میانی با آیات آغازین را روشــن میسازد و آیات
میانــی را به عنوان آیات پیرو برای آیات آغازین معرفی میکند (همان) تا همچنان موضوع
«وقوع حتمی عذاب جهنم» به عنوان موضوع کانونی در دســتور کار ســوره باقی بماند و
موضوعــات بعدی پیرامون و مرتبــط با آن ارائه گردد .بنابراین موضوع استخراجشــده از
قســمعلیه ،در این آیات نیز مورد توجه اســت و این آیات پیوند و ارتباطش را با موضوع
ُم َ
قسمعلیه برداشت شد ،حفظ میکند.
کانونی سوره که از ُم َ
قسمعلیه در آیات پایانی
.3 .2 .5ـ2ـ3ـ جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه در آیات آغازین و میانی ،بیشترین بسامد و فراوانی
تاکنون موضوع و محتوای ُم َ
را داشــته و این آیات ،از ِّ
قسمعلیه بودهاند .اما آیا این روال
متعلقات ،مؤلفهها و دنبالههای ُم َ
کر فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة
در آیات پایانی سوره نیز رعایت شده است؟ در آیات پایانی سوره طور ﴿ف ََذ ْ
َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ص ب ِ ِه َر ْي َب ال ْ َمنُ ِ
کم
ون * أَ ْم يَ ُقول ُ َ
ون شــا ِع ٌر نَتَ َرب َّ ُ
ون * قُ ْل تَ َرب َّ ُصوا فَ ِإن ِّي َم َع ْ
َ
ــن الْمتَرب ِّ َ َ ْ
ون
ون تَ َق َّول َ ُه ب َ ْل ال يُ ْؤ ِمنُ َ
ُون * أَ ْم يَ ُقول ُ َ
الم ُه ْم بِهذا أَ ْم ُه ْم قَ ْو ٌم طاغ َ
صين * أ ْم تَأ ُم ُر ُه ْم أ ْح ُ
ِم َ ُ َ
* فَ ْليَ ْأتُوا ب ِ َح ٍ
ون * أَ ْم َخ َل ُقوا
قين * أَ ْم ُخلِ ُقوا ِم ْن غ َْي ِر َش ْ
ي ٍء أَ ْم ُه ُم الْخال ِ ُق َ
ديث ِم ْثلِ ِه إ ِْن کانُوا صا ِد َ
ــماوات َو ْ َ
ِ
ون * أَ ْم ل َ ُه ْم ُسلَّ ٌم
الس
ال ْر َ
ون * أَ ْم ِع ْن َد ُه ْم َخزائ ِ ُن َربِّک أَ ْم ُه ُم ال ْ ُم َص ْي ِط ُر َ
ض ب َ ْل ال يُوقِنُ َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ِ
ٍ
بينٍ
ون * أ ْم تَ ْسئَ ُل ُه ْم أ ْجرا ً فَ ُه ْم
ن
ب
ل
ا
کم
ل
و
نات
ب
ل
ا
ه
ل
م
أ
*
م
طان
ل
س
ب
م
ه
ع
م
ت
س
م
ت
أ
ي
ل
ف
ه
في
ون
ع
م
ت
س
ْ ُ َ ُ َ ُ َُ َ
يَ ْ َ ُ َ
ُ
َ َ ُْ َ ُُْ ُ
ون
ذين ک َف ُروا ُه ُم ال ْ َم ُ
ون * أَ ْم يُ ُ
کيد َ
ريد َ
ون * أَ ْم ِع ْن َد ُه ُم ال ْ َغ ْي ُب فَ ُه ْم يَکتُبُ َ
ــن َم ْغ َر ٍم ُم ْث َق ُل َ
ون ْکيدا ً فَال َّ َ
ِم ْ
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حان َّ
* أَ ْم ل َ ُهم إِل ٌه غَير َّ
حاب
الل ِ َع َّما يُ ْشر َ
الل ِ ُس ْب َ
السما ِء ساقِط ًا يَ ُقولُوا َس ٌ
کسف ًا ِم َن َّ
ِکون * َو إ ِْن يَ َر ْوا ْ
ْ
ُْ
ي َع ْن ُه ْم ْکي ُد ُه ْم َش ْيئ ًا َو ال ُه ْم
ون * يَ ْو َم ال يُ ْغن 
کوم * ف ََذ ْر ُه ْم َحتَّى يُالقُوا يَ ْو َم ُه ُم الَّذي في ِه يُ ْص َع ُق َ
َم ْر ٌ
َ
اصبِ ْر ل ِ ُحک ِم َربِّک
ون ذلِک َو َّ
لکن أکثَ َر ُه ْم ال يَ ْع َل ُم َ
ذين َظ َل ُموا َعذاب ًا ُد َ
يُ ْن َص ُر َ
ون * َو ْ
ون * َو إ َِّن لِلَّ َ
بار ال ُّن ُجو ِم﴾ (طور49/ـ)29
حين تَ ُق ُ
فَ ِإن َّک ب ِ َأ ْعيُنِنا َو َسبِّ ْح ب ِ َح ْم ِد َربِّک َ
وم * َو ِم َن اللَّ ْيلِ ف ََسبِّ ْح ُه َو إِ ْد َ
دو دســته آیه دیده میشود که دست ه نخســت (44ـ ،)29عملکرد مکذبان را در قبال پیامبر
(صلی اهلل علیه و آله) و دســتورات ایشــان تحلیل میکند و عملکرد آنان را آسیبشناسی
میکند که چگونه بدون هیچ منطق و حســابی ،پیامبر را متهم میکردند و دستورات ایشان
را زیر ســؤال میبردند؛ به بیان دیگر ،این آیات به ذکر و نفی اتهامات (حوی،10 :1424 ،
 )5548و نســبتهاى ناروايى پرداخته که دشمنان لجوج و معاند به پيامبر مىدادند (مکارم
شــیرازی:1371 ، )444 ،22و خود را با این تهمتها از ایمان به پیامبر محروم و شایســته
وقوع در عذاب حتمی جهنم میساختند( .مدرسی:1419 ، )116 ،14مکذبان مورد بحث در
دست ه نخست ،به همان گروهی بر میگردد که در آیات آغازین ،محور و کانون سخن بودند.
بنابراین آیات پایانی با آیات آغازین مرتبط هستند و برگشت ضمایر جمع فاعلی و مفعولی
در ایــن آیات به واژه «مکذبین» در آیات آغازین (طباطبایی:1390 ، ،)18 ،19این ارتباط را
کر فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو
تأیید و تأکید میکند .از این رو برخی از مفســران ،آیه ﴿ف ََذ ْ
ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾ را از فروع و دنبالههای آیات آغازین و میانی شــمردهاند( .همان؛ قرشی:1375 ،
382 ،10؛ ابنعاشور:1420 ، )71 ،27بدین معنا که اگر وقوع عذاب جهنم حق است ،تو نیز
به حق تذکر و انذار میدهی و اتهامات مکذبان به تو واقعیت ندارد( .طباطبایی:1390 ،،19
 )18و حاال که عذاب آخرت حتمى است و اهل تقوى از آن دور خواهند بود ،تذکر بده که
تو از راه وحى ســخن مىگويى نه از راه کهانت و اختالل عقل( .قرشی:1375 ،)382 ،10
این ارتباط و پیوستگی معنایی و لفظی در دست ه دوم آیات نیز دیده میشود و گروه مکذبان
به عذاب روز صاعقه هشدار داده شدند .در این آیات ،ضمایر جمع فاعلی و مفعولی به واژه
«مکذبان» در آیات آغازین برمیگردند( .طباطبایی:1390 ، )23 ،19و واژه «یوم» تکرار همین
واژه در آیات آغازین سوره است که بیانگر زمانی واحد برای وقوع اتفاق مورد نظر (عذاب
جهنم) اســت .اما دو آی ه پایانی در سوره ،بیآنکه از عذاب مذکور و گروه مکذبان سخنی
به میان آورد ،پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) را به صبر و تســبیح خدای متعال دعوت میکند.
ارتباط لفظی این آیات تنها به حرف عاطف ه «واو» در آغاز آیه  48محدود میشــود (همان:
24؛ ابنعاشور:1420 ، )91 ،27و از نظر معنایی ،این آیات با واژه «اصبر» که به وجود گروه
معارض (مکذبان) در برابر پیامبر اشاره دارد ،با آیات آغازین ارتباط برقرار میکنند.
حضور شــخص دیگری غیر از گروه مکذبان در آیات پایانی ،حاکی از آن است که این
سوره به گروه مکذبان محدود نمیشود و بر افراد دیگری چون پیامبر (صلی اهلل علیه و آله)
مشتمل است؛ به تعبیر دیگر ،در این سوره ،دو نقش مکذبان و پیامبر (صلی اهلل علیه و آله)
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در این آیات ،شانزده بهانه از بهانههای ممکن مکذبان ارائه شدهاست که بخشی از آنها
چون کهانت ،جنون ،شاعری و  ...ناظر به شخص پیامبر است و بخشی از این بهانهها چون
خلقت مکذبان توسط غیر خدا ،خالقبودن مکذبان ،عاقالن ه بودن تکذیب پیامبر توسط آنها
و  ...ناظر به خود مکذبان است( .طباطبایی:1390 ،)18 ،19

 روط هروس رد یدروم عه الطم ؛دنگوس اب هدشزاغآ رَوُس رد یبایعوضوم شور

حضور دارند که البته هر دو نقش ،اصلی و مســتقل نیســتند ،بلکه از میان آن دو ،این گروه
مکذبان اســت که نقش اصلی را در این ســوره بازی میکنند و نقش پیامبر در این سوره،
نقشی فرعی و وابسته است و علت حضور این نقش در این سوره ،آن است که مخالفتها
و کارشــکنیهای گروه مکذبان به طور مستقیم ،متوجه شخص پیامبر بوده است؛ چنانکه
عبارات «کاهن»« ،مجنون»« ،شاعر»« ،تَ َق َّول َ ُه» و «تسئلهم اجراً» در آیات پایانی سوره این مدعا
را تأیید میکنند که بیشتر کارشکنیها و مخالفتهای مکذبان در این سوره متوجه شخص
پیامبر بوده است.

با توجه به آنچه گذشــت ،موضوع حتمیبودن عذاب قیامت خطاب به مکذبان قیامت
در آیات پایانی سوره نیز مورد توجه است .هر چند این توجه بهصورت مستقیم و روشن
نیســت و از رهگــذر بیان عذر و بهانههای مکذبان در انکار عــذاب قیامت و امر پیامبر به
صبوری در برابر کارشــکنیهای فراوان و دشوار آنها محقق شــده است .ارتباط و پیوند
قسمعلیه نشان میدهد که محتوای این بخش از سوره
لفظی و معنایی بخش پایانی سوره با ُم َ
قسمعلیه ارائه
قسمعلیه است و مطالبی را پیرامون ُم َ
از متع َّلقات محتوای برداشتشــده از ُم َ
میکند؛ چنانکه برخی از مفسران ،موضوع «حتمیبودن وقوع عذاب» را به عنوان موضوع
کانونی تأیید کردهاند( .بقاعی:1427 ،)291 ،7

.6ـ راستیآزمایی روش دو مرحلهای موضوعیابی در سوره عادیات

روش دو مرحلهای فوق روی سوره عادیات نیز پیادهسازی میشود تا دقت و درستی آن
نشان داده شود .جهت پیادهسازی روش روی سوره ،الزم است نخست ساختار سوره تبیین
شود .این سوره در یک سیاق و دو دسته طراحی شده است:

در آیات آغازین (1ـ )8به اسبان دونده نفسزن ،افروزندگان جرقه آتش ،شبيخونزنندگان
در صبح و اسبانى که هنگام دويدن غبار را برانگيزند و با دويدن در ميان جمع دشمن ،ظاهر
شوند ،ســوگند یاد میشود که انسان نسبت به پروردگارش قطع ًا بسيار ناسپاس است و او
خود بر این مطلب گواه اســت .علت این ناسپاسی ،آن اســت که او سخت ،دوستدار مال
اســت .اما در آیات پایانی (11ـ )9دو سؤال انکاری پرسیده می شود که آیا انسان نمىداند
در زمان رســتاخيز ،آنچه در قبرهاست ،برانگيخته مىشود و آنچه در سينههاست ،به دست
الص ُدور﴾ این
آورده (و آشکار) میگردد؟ ﴿أَ فَال يَ ْع َل ُم إِذا ب ُ ْعثِ َر ما فِي ال ْ ُقبُو ِر * َو ُح ِّص َل ما فِي ُّ
دو سؤال ،انسان ناسپاس را تهدید میکند که در روز رستاخیز انسانها دوباره زنده میشوند
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و نتایج و دستاوردهای زندگی دنیای آنها آشکار و هویدا میگردد .آیه پایانی ،این حقیقت
را آشکار میکند که در آن روز ،قطعاً پروردگارشان به (حال) آنان آگاه و از اسرار سینههای
آنها باخبر است.
قسمعلیه
 .1 .6ـ1ـ شناسایی ُم َ
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﴿و الْعا ِد ِ
يات َض ْبح ًا *
ســوره عادیات با سوگند به اســبان و بیان حاالت گوناگون آنها َ
فَالْمُورِياتِ قَدْحاً * فَالْمُغيراتِ صُبْحاً * فَأَثَرْنَ ِبهِ نَقْعاً * فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً﴾ آغاز میشود و آیه
﴿إِ َّن ْ ِ
ســان ل ِ َرب ِّ ِه لَکنُو ٌد﴾ مقسمعلیه و جواب این جمالت سوگند است( .طبرسی:1372 ،
النْ
َ
)804 ،10
قسمعلیه در محتوای سوره
 .2 .6ـ2ـ جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه در محتوای
قسمعلیه ،میزان فراوانی محتوای ُم َ
همانگونه که گذشت ،با شناسایی ُم َ
سوره تعیین میشود .از این رو آیات سوره به سیاق و دسته تقسیم میشود و میزان فراوانی
محتوای مُقسَــمعلیه در هر یک از آنها اندازهگیری میشود .سوره عادیات از یک سیاق و
دو دســته تشکیل شده است که ارتباط این دو دسته در قالب آیات آغازین و پایانی بررسی
میگردد.
قسمعلیه در آیات آغازین
.1 .2 .6ـ2ـ1ـ جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه ،انسان را در برابر
در ســوره عادیات ،آی ه َّ
اإلنس َ
ــان ل ِ َرب ِّ ِه ل َ َکنُو ٌد﴾ به عنوان ُم َ
﴿إن َ
پروردگار ناسپاس معرفی میکند .ردیابی این موضوع در آیات آغازین سوره نشان میدهد
که این موضوع ،از یک سو با آیات قبلی ارتباط دارد و به جمالت قسم ،پاسخ میدهد و از
سوی دیگر ،آیات بعدی تبیینکننده و مبیّن آیه مقسمعلیه هستند که شهادت حضوری انسان
بر ناسپاســی خود را بیان میکنند و ریشه این ناسپاسی را در تعلق خاطر به ثروت مادی و
شدت مالدوســتی اعالم میکند .بنابراین آیه مقسمعلیه مفهوم کانونی و حلقه مشترک در
آیات آغازین میباشد.
قسمعلیه در آیات پایانی
 .2 .2 .6ـ2ـ2ـ جایگاهسنجی ُم َ

در آیات پایانی (11ـ )9از انسان سؤال میشود که آیا او نمىداند در زمان رستاخيز ،آنچه
در قبرهاست ،برانگيخته مىشود و آنچه در سينههاست ،به دست آورده (و آشکار) میگردد؟
الص ُدور﴾ این دو سؤال ،استفهام انکاری و
﴿أَ فَال يَ ْع َل ُم إِذا ب ُ ْعثِ َر ما فِي ال ْ ُقبُو ِر * َو ُح ِّص َل ما فِي ُّ
توبیخی از همان انسان ناسپاسی است تا او را تهدید کند که در روز رستاخیز انسانها دوباره
زنده میشوند و نتایج و دستاوردهای زندگی آنها آشکار و هویدا میگردد؛ به تعبیر دیگر،
فرجام و پیامد این ناسپاســیها در روز قیامت آشکار خواهد شد و آیه پایانی ،این حقیقت
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 7ـ چند نمونه از برداشت مفسران تحت تأثیر بیتوجهی به موضوعیابی

کر
از جمله آیات ســوره طور که تفسیر آن تحت تأثیر موضوعیابی سوره است ،آیه ﴿ف ََذ ْ
فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾ (طور )29/در بخش پایانی سوره است .این آیه در
کر» در
ادامه و نتیج ه دو بخش آغازین و میانی ســوره ذکر شده است و قسمت اول آیه « َف َذ ْ
ادام ه بخش میانی و قسمت دوم آیه «فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون» در ادام ه بخش
«طی و نشر مش ّوش» 1چیدمان یافته است .در این آیه ،عبارت
آغازین میباشد که طبق صنعت ّ
کر» در ادام ه بخش میانی سوره ،پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) را به تذکر پرهیزکاران بهشتی
« َف َذ ْ
امر میکند و عبارت «فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون» در ادام ه بخش آغازین ،پیامبر
را از اتهاماتی چون کهانت و جنون پاک دانســته و اتهامات مکذبان در حق ایشان را کذب
اعالم میکند .عالوه بر پیوند معنایی این آیه با آیات آغازین و میانی سوره ،این آیه با موضوع
کانونی ســوره نیز ارتباط معنایی دارد .بدینگونه که مکذبان معاد ،پیامبر را شخصیتی کاهن
و مجنون میانگاشتند و سخن چنین شخصیتی درباره معاد را کذب و نادرست میپنداشتند
و وقوع معاد را انکار میکردند .حال آنکه از نظر قرآن ،معاد امری واقعشــدنی است﴿ :إ َِّن
ــذاب َربِّک لَواقِ ٌع﴾ (طور )7/و البته این عذاب تنها برای تکذیبکنندگان معاد خواهد بود:
َع
َ
﴿ف ََويْ ٌل يَ ْو َمئِ ٍذ ل ِ ْل ُم ِّ
بين﴾ (طور )11/و پرهیزکاران بهشــتی از آن در امان خواهند بود ﴿َ ...و
کذ َ
ذاب ال ْ َجحي ِم﴾ (طور﴿ )18/فَم َّن َّ
الس ُمو ِم﴾ (طور.)27/
اللُ َع َل ْينا َو َوقانا َع َ
َوقا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َع َ
ذاب َّ
َ

با توجه به آنچه گذشــت ،آی ه مذکور با دو بخش آغازین و میانی در ارتباط اســت و با
کر فَما
موضوع کانونی سوره پیوند معنایی دارد .از این رو ،برداشت دقیق و کامل از آیه ﴿ف ََذ ْ
أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾ (طور )29/در گرو توجه به همین ارتباطها و پیوندهای
معنایی با بخش آغازین و بخش میانی سوره است .چنانکه مفسرانی چون عالمه طباطبایی
و ابنعاشــور در اثر توجه به این پیوندها و ارتباطهای معنایی ،برداشتی نسبت ًا دقیق و جامع
ذاب َربِّک لَواقِ ٌع﴾
از آیــه ارائه کردهاند که آی ه مورد بحث از توابع و دنبالههای آیــه ﴿إِ َّن َع َ
(طور )7/اســت و عبارت ﴿ ...فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾ (طور )29/پیامبر را
از تهمتهایی که مکذبان معاد به ایشــان نسبت میدادند ،مبرا میسازد( .ر.ک :فخر رازی،
:1420212 ،28؛ طباطبایی:1390 ،18 ،19؛ ابنعاشور:1420 ،)71 ،27
 . )1از صنایع دانش بدیع است که در زبان فارسی به ّ
«لف و نشر» معروف است و به معنای این است که چند مفهوم به صورت متوالی ذکر شود
و در ادامه ،اوصاف و ِّ
متعلقات آن مفاهیم به صورت بههمریخته و بدون رعایت ترتیب آن مفاهیم ذکر شود( .ر.ک :هاشمی308 :1381 ،ـ)307
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را آشکار میکند که در آن روز ،قطعاً پروردگارشان به (حال) آنان آگاه و از اسرار سینههای
آن ها باخبر اســت که اینگونه آنان را کیفر میکند (طباطبایی )347 ،20 :1390 ،و اســرار
سینههاشــان را هویدا میسازد .گویی اگر انسان نسبت به آگاهی خداوند در روز رستاخیز
اعتقاد داشته باشد ،از تعلق به مادیات جدا میشود و از ناسپاسی دست برخواهد داشت.
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در برابر این مفســران ،برخی دیگر از مفســران به ارتباطهــا و پیوندهای معنایی آیه ﴿
کر فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾ (طور )29/با آیات پیشــین توجهی نداشــتند
ف ََذ ْ
و برداشــتهای تفسیریشان به همان نســبت از جامعیت دور مانده است؛ به عنوان مثال،
کر» را ناظر به مکلفان شمردهاند (ر.ک :طوسی ،بیتا412 ،9 :؛
برخی از مفسران ،عبارت « َف َذ ْ
طبرسی:1372 ،253 ،9؛ زمخشری:1407 ، )412 ، 4که تعبیر مکلفان ،تعبیری اعم از مکذبان
کر» با بخش میانی سوره ،این
و پرهیزکاران است ،در حال 
ی که با توجه به پیوند عبارت « َف َذ ْ
عبارت تنها ناظر به پرهیزگاران است و مکذبان را در بر نمیگیرد .این برداشت تفسیری با
کر فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾
ظاهر آیه نیز ســازگارتر اســت؛ زیرا در آیه ﴿ف ََذ ْ
کر» آمده است و
(طور )29/حرف «فاء» دو بار ظاهر شــده است :ی 
ک بار بر سر عبارت « َف َذ ْ
یک بار بر ســر عبارت «فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون» .ظهور دوباره حرف فاء بر
سر عبارت «فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون» گواه بر مخاطب مستقل این عبارت از
کر» است و در صورت اشتراک و وحدت دو عبارت در مخاطب باید به
مخاطب عبارت «ف ََذ ْ
جای تکرار حرف «فاء» از حرف عاطفه «واو» استفاده میشد تا مخاطب مشترک دو عبارت
خاطرنشان شود و مفسر قرآن بتواند مخاطب مشترک دو عبارت را به آسانی برداشت کند.
نمونه دیگر از آســیبهای بیتوجهی به جواب قسم در ســور آغازشده با سوگند ،این
اســت که غرض ســوره دقیق تعیین نمیشــود .در حالیکه توجه به جواب قسم در این
سورهها ،مهمترین عامل در انتخاب دقیق غرض سوره است .به عنوان مثال ،به چند تفسیر
اشاره میشــود که این تفاسیر ،غرض ســوره طور را به خاطر کمتوجهی به جواب قسم،
دقیق نیافتهاند .این ســوره همانگونه که از آغاز ،میانه و پایان سوره بر میآید ،در پی اثبات
حتمیبودن واقعیت عذاب آخرت است ،حال آن که برخی از تفاسیر ،غرض سوره را معاد،
سرنوشــت نيکان و پاکان ،بدان و مجرمان در آن روز عظيم تعیین کردهاند( .مکارم:1371 ،
 )407 ،22در این غرض ،موضوع معاد به عنوان غرض سوره معرفی شده است .در حالی که
موضوع معاد موضوعی کلی است و ریزموضوعات زیادی را شامل میشود .از سوی دیگر،
تقدم سرنوشت نیکان بر سرنوشت مجرمان در این غرض ،به روشنی ،کمتوجهی نسبت به
جواب قســم را نشان میدهد .گو اینکه توجه به جواب قسم ،تقدم سرنوشت مجرمان بر
سرنوشت نیکان را به ذهن متبادر میساخت .این بیدقتی در کشف غرض سوره در برخی
تفاســیر دیگر نیز دیده میشــود که به جای تمرکز و دقت در جواب قسم ،به موضوعات
پیرامونی و حاشــیهای چون انذار اهل تکذیب و عناد کافران مشــغول شدهاند( .طباطبایی،
:1390 )5 ،19حال آ ن که انذار و عناد از موضوعات فرعی جواب قســم هستند و موضوع
اصلی و غرض ســوره همان جمله جواب قســم است که همه بخشهای آغازین ،میانی و
پایانی سوره به نوعی با آن مرتبط هستند.
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از آنچه گفته آمد ،موارد زیر به عنوان نتیجه بحث ،قابل برداشت است:

1ـ برای شناســایی موضوع کانونی در سور آغازشده با سوگند ،الزم نیست هم ه محتوای
سوره مورد مطالع ه دقیق قرار گیرد.

2ـ قاعده «روششناســی موضوعیابی» ،مســیر شناســایی موضوع کانونی سور را برای
مفســران ،قرآنپژوهان و جامع ه قرآنی کوتاه و هموار میسازد .بدین ترتیب که مفسر قرآن
میتواند با شناسایی موضوع کانونی سوره ،دیگر موضوعات سوره را ذیل آن قرار دهد و به
نگاه جامع سورهای و برداشتی جامع از سوره دست پیدا کند.

 3ـ با شناسایی موضوع کانونی سوره ،فهم محتوای سوره و شناسایی جایگاه موضوعات
مطرحشده در سوره آسانترمیشود.
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نتیجهگیری

4ـ شناســایی موضوع کانونی سوره ،زمینه را برای پیداکردن ارتباط و پیوند معنایی میان
عبارات و آیات فراهم میســازد و مفســر را از نگاه آیهای و جزئی به سور به نگاه جامع و
کلی فراز میبرد.
قســمعلیه در سوره ،همانند پرهیزگاران
5ـ با توجه به وجود موضوعاتی فرعی ،غیر از ُم َ
قسمعلیه را تنها موضوع و غرض سوره دانست ،بلکه برای
اهل بهشت و پیامبر ،نمیتوان ُم َ
قسمعلیه (موضوع کانونی)
رســیدن به غرض سوره الزم است موضوعات فرعی در کنار ُم َ
قرار بگیرند تا غرض سوره به دست آید.

6ـ اســتفاده از روش مذکور ،کمک زیادی به کشف غرض سوره و تحلیل ساختار سوره
میکند.

7ـ با استفاده از روش مذکور ،میتوان چندی از پراکندگیهای ظاهری آیات را در غرض
سوره تجمیع کرد.
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حسن علی شربتدار
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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
58
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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
ال
وم
ق
ي
م
و
ي
*
يم
ظ
ع
م
و
ي
ل
*
ون
ث
و
ع
ب
م
م
ه
ن
أ
ك
ئ
ول
أ
ن
ظ
ي
ال َ ُّ
َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ٍ َ ٍ َ ْ َ َ ُ ُ َّ ُ
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:
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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
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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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نگاهیبهمؤلفههایاعجازقرآنازدیدگاهمعتزله
(تاریخ دریافت 99/10/20 :تاریخ پذیرش)99/11/30 :

جمال طالبی قره قشالقی

1

چکیده
معتزله به عنوان یکی از مذاهب کالمی در جهان اسالم ،نقش تأثیرگذاری در پیشرفت علوم
مختلف قرآنی داشته است .اعجاز قرآن یکی از مباحث پیچیده و دشوار در حوزه علوم قرآنی
اســت که از ابتدای نزول قرآن مورد اهتمام علمای مســلمان به ویژه معتزله قرار گرفت ،و
از رهگذر آن دیدگاههای ارزشــمندی توســط بزرگان این مذهب همچون ّ
نظام ،جاحظ ،و
عبدالقاهر جرجانی ارائه شــد .در مقاله حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی به نقد و بررسی
دیدگاههای معتزله در زمینه اعجاز قرآن پرداخته شد .و به طور ویژه سه دیدگاه صرفه ،اخبار
از غیب و اعجاز بالغی قرآن مورد بررســی قرار گرفت .مهمترین نتیجه پژوهش این است
که معتزله در حوزه صرفه با اعتقاد به اینکه خداوند انگیزه آوردن کتابی همچون قرآن را از
عربهــا گرفت ،راه را به خطا رفتند ،اما در زمینه اخبار از غیب و اعجاز بالغی دیدگاههای
مقبولی در محافل علمی ارائه نمودند ،و در نهایت به نظریه نظم قرآن رسیدند.
واژگان کلیدی :قرآن ،اعجاز ،معتزله ،صرفه ،اخبار از غیب ،بالغت

 .1مقدمه

درک جوانب اعجاز قرآن برای عربها در دوره صدر اسالم کار چندان سختی نبود؛ زیرا
آنان به قول جاحظ سخنســنج بودند ،با فطرت و ذوق سلیمشان قادر به درک اعجاز قرآن
بودند ،و در این راه هیچ نیازی به تجزیه و تحلیل علمی ،فلســفی و  ...نداشــتند .از سوی
دیگر ،عربها در شبهجزیره عربستان محصور بودند و اختالطی با غیر عربزبانان نداشتند
تا آن ارتباط ،تهدیدی علیه فصاحت و بالغت نهفته در فطرت آنان شــود .اما با فرارسیدن
قرن دوم و گســترش فتوحات اسالمی ،در سایه اختالط عرب و عجم ،ذوق و سلیقه بیانی
عربها دچار تغییرات عمدهای شد ،و رو به ضعف نهاد .در پی این امر بالغت عربها نیز
 )1استادیار گروه زبان عربی دانشگاه فرهنگیان ،ایمیلJamal_talebii@yahoo.com :

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

73

ضعیف گشت ،بهویژه عربهايي که با عجمها دچار اختالط شدند یا از سرزمینهای زبان
مادری خود دور شده بودند.
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قرآن از همان آغازین روزهای نزولش ،مشــرکان فصيح ،بلیغ و سخنســنج را به تحدی
طلبید و در آیات متعددی از آنان خواســت تا اگر میتوانند نظیر قرآن را بیاورند ،از جمله
در آیة «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القران ال یاتون بمثله ولو کان
بعضهم لبعض ظهیرا» (إســراء .)88 :چون مشرکان به عناد و دشمنی خود ادامه دادند ،قرآن
باز آنان را به تحدی طلبید ،و این بار از آنان خواست که فقط یک سوره بمانند ُسور قرآن را
راه قُل فأتُوا بِسور ٍة ِمثل ِه واد ُعوا َمنِ استَ َطعتُم ِمن ِ
دون اهلل ِ إن ُکنتم صادقين»
بیاورند« :أم يَ ُق َ
ولون افتَ ُ
(یونس .)38 :قرآن باز شرایط آسانتری را پیش پای مشرکان گذاشت ،و از آنان که قرآن را
کذب و افترا میدانستند خواست ده سوره مثل ُسور قرآن را بیاورند ،هرچند سخنانشان پوچ
ٍ
فتريات واد ُعوا َمنِ
راه قُل فأتُوا ب ِ َعشر ُسو ٍر ِمثل ِه ُم
و آمیخته با دروغ و افتراء باشد﴿ :أم يَ ُق َ
ولون افتَ ُ
استَ َطعتم ِمن ِ
دون اهلل ِ إن ُکنتم صا ِدقين﴾ (هود)13/

سرانجام عربها با آن پیشینه غنی در عرصه سخن ،در پیشگاه قرآن کریم سرافکنده شدند
و زبان به تحسین آن گشــودند .آنچه مشرکان را از آوردن مانند قرآن ناتوان ساخت ،نظم
قرآن و تألیف شگفتآور آن بود .آوردهاند که ولید بن مغیره ،یکی از دشمنان سرسخت پیامبر
(ص) و یکی از بلیغان بنام عرب وقتی آیهای از زبان ایشان شنید ،گفت« :اين قرآن شيريني
خاص ،و گرمي و طراوت ويژهاي دارد .قرآن درخت تنومندي را ماند كه شاخههايش بسيار
ّ
بارور اســت .ميوههايي شيرين دارد ،ريشههاي آن در زمين استوار گشته ،و كالمي است كه
باالتر از آن نميتوان آورد»( .عبدالمعطی عرفه)67 :1985 ،
پژوهشهای زیادی با محوریت اعجاز قرآن توســط علما و دانشمندان مسلمان صورت
گرفت؛ ازجمله ر ّمانی در کتاب النکت فی إعجازالقرآنّ ،
خطابی در کتاب بیان إعجاز القرآن،
ّ
باقلنی در کتاب إعجاز القرآن ،عبدالقاهر جرجانی در کتاب دالئل اإلعجاز .به موازات اینها،
بحث اعجاز در آثار برجایمانده از جاحظّ ،
نظام ،ابنقتیبه و ابوهالل عســکری نیز به چشم
میخورد.
معتزله به عنوان یکی از جریانهای فکری جهان اســام از نیمه ا ّول قرن دوم هجری پا
به عرصه نهاد و علمای منتســب بدان در بسیاری از علوم اسالمی دیدگاههای خود را ارائه
نمودند .اعجاز قرآن یکی از این حوزهها است که معتزله آثار ارزشمندی در این زمینه خلق
نمودند .پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به دنبال بررسی دیدگاههای این نحله
فکری و پاسخگویی به سؤاالت ذیل است:
 1ـ زوایای اعجاز قرآن از دیدگاه عالمان معتزله کدامند؟

 2ـ دیدگاههای معتزله تا چه اندازه در محافل قرآنی مورد تأیید قرار گرفته است؟
74

ـ سيد محمد حســن جواهري ( )1391در جستاري با عنوان «بازخواني نظريه صرفه» ه
بررسي اين مقوله که يکي از ديدگاههاي اعجاز قرآن از ديدگاه معتزله بوده ،پرداخته است.
ـ نرجس توکلي و محمود مکوند ( )1392در پژوهشــي با عنوان «واکاوي تاريخي واژه
اعجاز و معجزه در علوم قرآني» ارائه شــده در دومين همايش ملي اعجاز قرآن ،با بررسي
متون تاريخي و کهن خاستگاه و زمان پيدايش اين واژه و ورود آن به حوزه علوم قرآني را
تبيين نمودهاند.
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بررسي زواياي اعجاز قرآن همواره مطمح نظر پژوهشگران بوده ،و مذاهب مختلف اسالمي
نيز هر کدام به رويکردي خاص بدان نگريستند .ما حصل مطالعات انديشمندان مختلف در
زمينه اعجاز قرآن ،پژوهشهاي بيشماري است که به مهمترين آنها اشاره ميشود:

محسن جهانديده و همکارانش ( )1394در مقالهاي با عنوان «بررسي اعجاز قرآن کريم از
ديدگاه شيخ مفيد» بر ديدگاههاي اين عالم تمرکز نموده ،و به اين نتيجه دست يافتهاند که او
هم به صرفه باور داشته ،و در عين حال به اعجاز دروني نيز گرايش داشته است.
ـ محمدعلي غيور و حکيم وزيري ( )1398در پژوهشــي به «بازخواني اعجاز قرآن کريم
از منظر روايات معصومين عليهم السالم» پرداختهاند .مؤلفان اين پژوهش بدين نتيجه دست
يافتهاند که ائمه اطهار (ع) عنايت ويژهاي به هدايتکنندگي قرآن کريم داشــتهاند ،و از اين
رو همواره به تعاليم و معارف عميق آن توجه داده و کمتر به جنبه ادبي قرآن نظر داشتهاند.

پژوهشهايي از اين دست را به وفور ميتوان يافت .اما بررسي نظرات اعجاز قرآن از ديدگاه
علماي معتزله در بســتر پژوهشي مستقل مورد عنايت پژوهشگران واقع نشده بود ،و لذا اين
جستار به اين امر عنايت نموده ،و به نقد و بررسي آراي معتزله در اين حوزه پرداخت.

 -2اعجاز از منظر لغوی و اصطالحی

واژه اعجاز از ریشه «عجز» و مصدر ثالثی مزید از باب افعال است .در معجم مقاییس اللغة
أعج َزني فالنٌ  :فالنی مرا ناتوان ساخت( .ابن فارس ،بیتا« )232/4 :عجز» متضاد
آمده استَ :
حزم ،ثبات و اســتواری است( .فراهیدی )215/1 :1409 ،اعجاز اصطالحی است کالمی ،به
معنی هر امر خارقالعادهای که مقرون به تحدّ ی باشــد و مردم از آوردن مثلش عاجز باشند
ِ
صدق ادعای رسالت وی گردد.
که خداوند آن را به دست پیامبرش پدید میآورد تا دلیلی بر
(معرفت )35 :1415 ،بایــد توجه کرد که مفهوم اعجاز رابطه تنگاتنگی با «تحدی» دارد ،و
قرآن از همان آغازین روزهای نزولش ،مشرکان فصيح ،بلیغ و سخنسنج را به تحدی طلبید
و در آیات متعددی از آنان خواســت تا اگر میتوانند نظیر قرآن را بیاورند ،از جمله در آیه
اجتَ ِ
س َو ِ
أن یَأتُوا ب ِمثلِ َهذا ال ُق ِ
عضهم
کان ب َ ُ
ون بِمثل ِه َولو َ
رآن ال یَأتُ َ
الج ّن َعلی ْ
﴿قــل ل َئنِ ْ
معت االنْ ُ
لِ ٍ
بعض َظهیرا ً﴾ (إســراء )88/چون مشرکان به عناد و دشمنی خود ادامه دادند ،قرآن باز آنان
را به تحدی طلبید ،و این بار از آنان خواست که فقط ده سوره بمانند ُسور قرآن را بیاورند
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راه قُل فأتُوا ب ِ َعشر
هرچند سخنانشــان پوچ و آمیخته با دروغ و افتراء باشــد﴿ :أم يَ ُق َ
ولون افتَ ُ
ٍ
فتريات واد ُعوا َمنِ استَ َطعتم ِمن ِ
دون اهلل ِ إن ُکنتم صا ِدقين﴾ (هود )13/قرآن دوباره
ُســو ٍر ِمثل ِه ُم
شرایط آسانتری را پیش پای مشرکان گذاشت ،و از آنان که قرآن را کذب و افترا میدانستند
راه قُل فأتُوا بِسور ٍة ِمثل ِه واد ُعوا
خواست يک سوره مثل ُسور قرآن را بیاورند﴿ ،أم يَ ُق َ
ولون افتَ ُ
َمنِ استَ َطعتُم ِمن ِ
دون اهلل ِ إن ُکنتم صادقين﴾ (یونس)38/
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 .3اهتمام معتزله به اعجاز قرآن

واقعیت این اســت که اعجاز قــرآن مهمترین مقوله بالغی عالمان معتزله بوده اســت.
تالشهای بیوقفه معتزله در دفاع از اســام و قرآن و ر ّد شــبهات دشمنان اسالم در کتب
تاریخی و بالغی ثبت شــده اســت .البته نباید از این امر غافل شد که معتزله برای پاسخ به
شــبهات مخالفان اسالم و قرآن نیازمند بررسی دقیق زوایای مختلف قرآن بودند تا در برابر
آنان دست و پا بسته نباشند .نتیجه امعان نظر عالمان معتزله در قرآن ،دهها اثر در زمینه علوم
مختلف قرآنی است .کتاب «إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه» اثر محمد بن یزید واسطی« ،نظم
القرآن» نوشــته احمد بن علی بن إخشید« ،النّکت في إعجاز القرآن» تألیف علی بن عیسی
الر ّمانی« ،اعجاز القرآن» ابو ُعمر ســعید باهلی بصری« ،إعجاز سورة الکوثر» اثر زمخشری،
کتاب «متشــابه القرآن» نوشته بشر بن معتمر ،تفسیر «الجامع في علوم القرآن» از ابوالحسن
رمانی ،و ...از جمله آنهاست که متأسفانه بسیاری از آنها به دست ما نرسیده است .مسأله
اعجاز قرآن یکی از موضوعات بســیار مهم در پژوهشهای قرآنی معتزله به شمار میرود.
اینان برای اثبات اعجاز قرآن سه رویکرد اساسی را مطرح نمودند که به اجمال مورد بررسی
قرار خواهد گرفت:
 .1 .3صرفه

صرفه در لغت از ريش ه «صرف يصر ُ
ِف» و به معناي برگرداندن چيزي از صورتي و حالي
به حالي ديگر اســت( .راغب اصفهاني1412 ،ه )482 :يا بازگشــت از مکان يا عملي که در
صــدد آن بودند( .ابن منظــور1414 ،ه )190/9 :در قرآن کريم نيز «صرف» در همين معناي
«صر َف اهللُ
«ثم ً
لغوي اســتعمال شده اســت ،مانند ّ
انصرفوا» يعني از آن مکان بازگشتند و يا َ
ق ُلوبَهم»؛ يعني خداوند به جهت مجازات ايشــان ،قلوب آنها را زا حقّ برگرداند( .قرشي،
)123/4 :1371
نظریه صرفه اولین نظریه در حوزه اعجاز قرآن است که نخستین بار ابراهیم ّ
نظام معتزلی
مذهب آن را مطرح نمود .این اندیشه با نگرش معتزله به حدوث قرآن پیوند عمیقی دارد .او
معتقد است که خداوند داعي و انگيزه ديگران را از معارضه با قرآن سلب کرده است ،با اينکه
اســباب و زمينه حصول انگيزه براي انان فراهم بوده است( .رافعي1425 ،ه )118 :جاحظ،
76

أ) صرفهای که معجزه بودن قرآن را نفی نموده و آن را در جایگاه سخن بلیغی قرار میدهد
که خوشایند مذاق عربها بوده است .قرآن در این مفهوم صرفه هیچ برتری و فضیلتی نسبت
به کتب دیگر ندارد .واگر یک نیروی بیرونی عربها را منصرف نمیکرد آنان میتوانســتند
همچــون قرآن را بیاورند .این مفهــوم از صرفه را ّ
نظام ارائه نمود و در بین خود معتزله نیز
جایگاهی نیافت ،و حتّی برخیها به تکفیر او نیز پرداختند .فخر رازی در ر ّد برداشت ّ
نظام
از صرفه میگوید« :به اعتقاد ّ
حجت پیامبری ،بلکه همچون
نظام خداوند قرآن را نه به عنوان ّ
سائر کتب آسمانی برای بیان حالل و حرام احکام نازل کرده است .و عربها به معارضه با
قرآن نپرداختند؛ زیرا خداوند آنان را از این کار بازداشت .سخن نظام از سه جهت نادرست
است .ا ّول اینکه اگر عربها توان آوردن کتابی همچون قرآن را داشتند ولی خداوند آنان را
از این کار عاجز نمود ،دیگر هیچگاه در برابر فصاحت قرآن ســر تعظیم فرود نمیآوردند،
و شــگفتی آنان بعد از قدرت بر خلق کتابی مثل قرآن ،از سختی این کار پیش میآمد .دوم
اینکه ،اگر کالم عربها قبل از تحدّ ی همسنگ فصاحت قرآن بود ،آن وقت معارضه با قرآن
واجب میشد ،و سخن عربها قبل و بعد از تحدّ ی با قرآن متفاوت میشد .پس وقتی این
اتفاق رخ نداده است ،نادرست بودن صرفه معلوم میگردد .س ّوم اینکه فراموشی ساختارهای
مرسوم در کوتاه مدّ ت ّ
دال بر زوال عقل است ،و میدانیم که عربها عقل خود را از دست
نداده بودند ،پس گفتههای ّ
نظام نادرســت است( ».الرازی ،بیتا )6 :جاي شگفتی است كه
ابن ســنان خفاجي در قرن پنجم هجری با نظریه نظام در صرفه همسو شده و وجه اعجاز
قرآن را در منصرف کردن عربها از علومی میداند که با آن میتوانستند به معارضه با قرآن
«سر الفصاحة» را نگاشت فائده فصاحت و
بپردازند( .ر.ک :الخفاجی )1110 ،او وقتی کتاب ّ

 هلزتعم هاگدید زا نآرق زاجعا یاههفلؤم هب یهاگن

قصاب1985 ،م:
ُر ّمانی و اباسحاق نصیبی دیگر عالمان معتزلی قائل به صرفه هستند( .ر.کّ :
 )315جاحظ تالش نمود تا نظريه استاد خود را با استدالل استوار کند و چهرهاي منطقي و
علمي به آن ببخشد .برخي بر اين باور هستند که اگر تالشهاي وي نبود ،رأي نظام هيچگاه
شناخته نميشد( .الخطيب177 :1974 ،ـ )176به نظر میرسد این دیدگاه از آن جهت مطرح
شــد که علمای معتزله که غالب ًا افراد توانمندی در حوزه ادب بودند ،وقتی الفاظ و عبارات
قرآن کریم را مورد مطالعه قرار دادند ،به این رویکرد متمایل شــدند که مفردات و ترکیبات
قرآنی از جنس همان کلمات و جمالت متداول در بین عربزبانان است و اگر یک ادیب یا
سخنور بخواهد ،میتواند مانند سورهها یا آیات قرآن را بیاورد و به معارضه با قرآن برخیزد
و تحدّ ی آن را پاسخ دهد .از این رو باید یک عامل خارجی اعجاز قرآن را پشتیبانی کند که
همان سلب انگیزه یا توان بشر توسط خداوند است( .ر.ک :غیور1398 ،ش )71 :ر ّمانی در
رســال خویش مینویسد« :وجوه اعجاز قرآن هفت تاست ،که از جمله آنها بالغت ،اخبار
از غیب و صرفه اســت( ».ثالث رسائل فی اعجاز قرآن )69 :البته باید توجه نمود که صرفه
از دیدگاه معتزله سه مفهوم اساسی داشته است:

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

77

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

فهم رموز آن را در راستای شناخت وجوه بالغی قرآن برشمرد( .همان)423 :
ب) برداشت د ّوم از نظریه صرفه معتزله از آ ِن جاحظ و ر ّمانی است .صرفه از این دیدگاه،
صحه مینهد .صرفه از منظر جاحظ
بالغت قرآن را زیر ســؤال نمیبرد و بر اعجاز قــرآن ّ
گونهای از عنایت ربّانی و تدبیر الهی است که برای مصلحت مسلمانان و صالح آنان است
تا قرآن را بازیچه مغرضان و مورد تشکیک فریبکاران قرار ندهند .خداوند دلهای عربها را
از معارضه با قرآن بازداشت؛ نه بدین خاطر که توان انجام چنین کاری را داشتند و خداوند
آنان را از این کار منصرف کرد ،بلکه از این جهت اســت که برای مغرضان و کینهورزان و
افراد ضعيف االيمان مجالي فراهم نگردد تا با طعن و تشکيک عقايد مردمان را تباه سازند.
ر ّماني نيز همچون جاحظ به اين ديدگاه قائل است و همواره به جايگاه واالي بالغي و بياني
قرآن اقرار نموده است ،و صرفه را تدبيري از جانب خداوند ميداند( .ر.ک :قصاب1985 ،م:
320ـ)318
ج) مفهوم ســ ّوم نظريه صرفه متعلق به قاضي عبدالجبّار معتزلي است .او ضمن مخالفت
با برداشت عالمان پيش از خود از نظريه صرفه ،استدالل عميقتر و پختهتري را ارائه نمود.
واقعيت اين اســت که مفهوم صرفه از ديدگاه ّ
نظــام و جاحظ و ر ّماني با نوعي جبر همراه
است .بدين معنا که يک عامل بيروني که از اراده عربها خارج بود آنان را از آوردن کتابي
همچون قرآن منصرف نموده اســت تا وجه اعجازي قرآن مخدوش نشده و قداست کتاب
آسماني حفظ شــود و عربها نتوانند به معارضه و تقليد از آن بپردازند .عبدالجبّار با همه
مفاهيم فوق مخالفت نمود؛ زيرا به اعتقاد او عاقالنه و منطقي نيست که انسان به انجام کاري
مجبور شــود ،و يا اينکه يک عامل بيروني بر اراده او مسلط شود و او را از حرکت و عمل
باز بدارد .صرفه از ديدگاه عبدالجبّار بدين معنا اســت که عربها عليرغم وجود دواعي و
انگيزههاي مختلف از ورود به عرصه معارضه با قرآن امتناع ورزيدند؛ زيرا احســاس کردند
که ياراي اين کار را ندارند ،و هر چقدر هم تالش کنند فايدهاي نخواهد داشــت .عربها
فصاحت و بالغت قرآن و نيز نظم و حســن تأليف خارقالعــادهي قرآن را درک کردند و
برايشان يقين حاصل شد که تالشهايشان در مقابل عظمت قران بيارزش خواهد بود ،لذا
آگاهانه و عالمانه از ورود به اين حوزه منصرف شدند ،نه از روي جبر( .همان324 ،ـ)320
به طورک ّلي علل مختلفي در شــکلگيري نظريه صرفه مؤثّر بوده است ،از جمله ميتوان
بــه مجادالت جدّ ي کالمي و تالش براي اثبــات حقانيت قرآن ،دفاع معتزله از نظريه خلق
قرآن ،نهضت ترجمه ،تقليد از براهمه ،عقلگرايي معتزله ،برداشت نادرست از برخي آيات
قرآن اشاره نمود.
 .2 .3اخبار از غیب

یکــی دیگر از وجوه اعجاز قرآن از دیدگاه عالمان معتزله اخبار از غیب اســت .قرآن در
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برخی از آیات خود وقوع حوادث آینده را پیشبینی نموده و پیشگوییهای آن نیز به وقوع
پیوسته است .یکی از عواملی که باعث شده این وجه در میان وجوه متقدم در زمینه اعجاز
قرآن مطرح شود ،فرمایشات معصومین (ع) است ،از جمله فرمایش پیامبر (ص) که فرمودند:
بلکم ون َ ُ
والص ُ
المستقيم في ِه َخبَ ُر ما قَ ُ
«هو ّ
عدکم» قرآن همان
راط
بأ ما ب َ َ
بين ّ
الم ُ
کر َ
کيم َوالنّ ُ
ور ُ
َ
ُ
الح ُ
الذ ُ
ذکر حکیمانه و نور آشــکار و صراط مستقیم است که در آن اخبار گذشتگان و سرنوشت
آیندگان شما است( ».عیاشی1380 ،ق )6/1 :افرادی چون ّ
نظام (خیّاط1988 ،م )68 :و ر ّمانی
از قائلین به این دیدگاه هســتند( .ر ّمانــی1976 ،مّ )69 :
نظام که اعجاز قرآن از منظر نظم و
حجتي براي پيامبر (ص) برشمرده است .اخبار
حسن تأليف را انکار نمود ،اخبار از غيب را ّ
از غيب يکي از وجوه هفتگانه اعجاز قرآن از ديدگاه ر ّماني اســت ،و بســياري از علماي
معتزله نيز به اين مقوله پرداختهاند.
 .3 .3اعجاز بالغی

خطابي معتقد است که اعجاز قرآن مقوله صرفه و منع عربها از معارضه آن و نيز اخبار
از غيب نيســت ،بلکه مربوط به بالغت ممتاز قرآن است( .خطابي )22 :باقالني نيز اعجاز
قرآن در بالغت آن ميداند .او ميگويد :اعجاز قرآن اگرچه وجوه ديگري نيز دارد ،اما وجه
اعجاز آن بالغي است؛ زيرا سبک قرآن متفاوت از کالم عرب است( .الرماني1976 ،م)75 :

مراد از این وجه ،اســلوب بیانی قرآن کریم اســت .ابوهالل عســکری میگوید :پس از
معرفت خداوند ـجل ثنائهـ سزاوارترین علوم به آموختن و شایستهترین آنها به حفظ ،علم
فصاحت و بالغت است که اعجاز قرآن بدان شناخته میشود و ما مطمئنیم که اگر انسان از
علم بالغت دیده برگرفته ،و از معرفت فصاحت بلغزد ،قادر به درک اعجاز قرآن و ُحســن
تألیف و زیبایی ترکیب آن نخواهد شــد( .عسکری )1 :1419 ،بررسی اعجاز قرآن از منظر
بالغی در آثار عالمان بالغت به دو گرایش مجزا تقسیم شد:
 .1 .3 .3نظریه گونههای بالغی

این نظریه به دنبال کشف گونههای گوناگون بالغی در قرآن کریم بود؛ و نمونه آن در کتاب
«النّکت» ر ّمانی یافت میشود که اعجاز قرآن را به وجوه بالغی از جمله ایجاز ،تشبیه ،استعاره،
تالؤم ،فواصل ،تصریف ،تضمین ،مبالغه ،و حسن بیان ارجاع داده است .او سپس از تکتک این
قصاب)331 :1885 ،
وجوه بالغی سخن گفته و آنها را بر آیات قرآن تطبیق داده است (ر.کّ :
 .2 .3 .3نظم قرآن

بســیاری از عالمان نحو و بالغت ،اعجاز قرآن را در نظم آن دانستهاند؛ گرچه آرای آنان
قبل از ظهور عبدالقاهر جرجانی فاقد چهارچوبهای علمی بود ،ولی توانستند راه را برای
تکامل و شــکلگیری نظریه نظم توسط جرجانی همواره سازند .سیبویه ،جاحظ ،ابنقتیبه،
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بعد از عبدالقاهر جرجانی که نظریه نظم با نام او عجین گشته است ،جاحظ مشهورترین
کســی است که نظریه مذکور به او نسبت داده میشود؛ او حتّی در زمينه نظم ،کتابی به نام
«نظم القرآن» دارد که آن را به خواسته «فتح بنخاقان» تألیف کرده است .هرچند کتاب مذکور
کم و کیف آن اطالعی نداریم ،مؤلف آن در دیگر کتاب خود
به دست ما نرسیده است و از ّ
یعنی «الحیوان» اشارات مختصری بدان کرده و گفته است :کتابی دارم که در آن آیاتی از قرآن
را گرد آوردهام تا مزیّت ایجاز و حذف ،و فرق بین زوائد و اضافات و استعارهها را بفهمی.
اگــر این آیات را بخوانی ،مزیّت نهفته در ایجاز آن ،و جمع معانی فراوان در الفاط اندک را
درک میکنی( .جاحظ)76/3 :1966 ،

جاحظ همچنین در کتاب «الحیوان» خود نیز به مسئله نظم قرآن میپردازد و پیرامون وجوه
اعجاز قرآن میگوید :عالوه بر ادلّه دیگری که پیامبر (ص) ذکر کرده اســت ،آنچه ما را به
صدق و ح ّقانیت قرآن رهنمون میســازد ،نظم بدیعی است که هیچکس نمیتواند مانند آن
را بیاورد( .همان)90/4 :

جاحظ در رسائل خود نیز به مسأله نظم قرآن پرداخته ،و بعد از اشاره به تحدّ ی قرآن در
آوردن ده سوره مثل آن میگوید« :فما ُ
ِ
المعاني الفائ َقةَ».
القرآن ،و قد َج َم َع إلی النّظام الرائع،
بال
َ
الخطباء و
البلغاء و
تحدی
الرسول ّ
(جاحظ )144 :1964 ،نیز از او نقل شــده اســت که ّ
َ
َ
«إن ّ
الشعراء بنظمه و تألیفه» (خولی1931 ،م)120 :
ّ
از مجموع آرای جاحظ میتوان چنین استنباط کرد که منظور جاحظ از «نظم» تألیف لفظی
است ،زیرا او اعجاز قرآن را سه منظر زیر بررسی کرده است:

الف) واژگان قرآنی :نظم در تفکر جاحظ ،نظم ناشی از الفاظ ،ساختار نیک ،کمال ترتیب
ب  -با وجود آنکه در اوج
و دقّت تألیف است .جاحظ بعد از اینکه از عجز و ناتوانی عر 
بالغت بودنــ د  -در معارضه با قرآن پرده برمیدارد ،با صراحت تمام اعالم میکند که نظم
بدیع قــرآن ،عامل مهم ناتوانی عرب در آوردن مانند آن بــود .او میگوید :قرآن در موارد
زیادی خطبا و بلغا و شعرای عرب را در نظم و تألیف به چالش طلبید ،ولی هیچکس وارد
این کارزار نشد ،و هیچکس نتوانست نه جزئی از آن و نه مانند آن را بیاورد ،و هیچکس نیز
حسان )46/2 :1323 ،او در این باره میگوید:
ادعا نکرد که این کار را انجام داده است (ابن ّ
گاهی مردم برخی از واژگان را ســبک شمرده و آن را بهکار میبرند ،درحالیکه در آن مقام
واژگان دیگری شایســتهتر هستند؛ آیا نمیبنید که قرآن واژه «جوع» را فقط در مقام عقاب،
یا در مقام ناتوانی آشکار و فقر نکبتبار به کار برده است ،و مانند مردم واژه «سغب» را به
کار نبرده و یا مانند آنها واژه «جوع» را فقط در مقام قدرت و سالمت استفاده نکرده است.
80

او بــرای اثبات دیدگاه خود پیرامون گزینش واژگان قرآنی به دو آیه ﴿اليَ ّص ّدعون عنها و
الينزفون﴾ و ﴿ال مقطوعة و ال ممنوعة﴾ استشهاده کرده است .آیه اول در وصف خَ مر اهل
بهشت است ،که جاحظ میگوید :این دو کلمه همه عیوب خمر اهل دنیا را در خود جمع
کردهاند .آیه دوم در بیان میوههای اهل بهشت است ،و جاحظ در این باره میگوید :قرآن با
این دو کلمه هم .معانی را جمع کرده است( .ر.ک :جاحظ)86/3 :1966 ،
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واژه «مطر» نیز به همین منوال اســت ،زیرا قرآن فقط در مقام انتقام از کلمه مذکور استفاده
کرده است ،درحالیکه مردم و اکثر خواص بین دو واژه «مطر و غیث» تفاوتی قائل نیستند.
(جاحظ)20/2 :1998 ،

ب) همنشــینی واژگان :جاحظ با رویکرد اعجاز قرآن از منظر نظم ،ويژگی دیگری نیز
برای واژگان تبیین کرد ،و آن حســن همنشینی واژگان است .او میگوید :برخی از واژگان
الصالة و ال ّزکاة ،الجوع و الخوف ،الجنّة و النّار ،الرغبة و الرهبة ،المهاجرین و األنصار،
قرآنی مثلّ :
الجن و اإلنس ،دائم ًا در کنار هم به کار رفتهاند( .جاحظ)21/2 :1998 ،
ّ

ج) رعایت مقتضای حال

جاحظ در پرتو نظریه نظم به آرای ارزشمند دیگری نیز دست يافت ،ازجمله اينکه :هر
سخنی لفظ خاص ،و هر معنایی اسم خاصی میطلبد .لفظ سخیف برای معنای سخیف ،و
لفظ سبک برای معنای سبک ،لفظ شیوا برای معنای شیوا ،و لفظ فصیح برای معنای فصیح،
و با کنایه ســخنگفتن و بدون آن هر دو جایگاه خاص خود را دارند( .همان )144/1 :،او
همچنین میگوید :خداوند هرگاه عربها را مورد خطاب قرار داده اســت سخن خویش را
در قالب اشــاره ،وحی و اختصار بیان میکند .و هرگاه بنیاسرائیل را مخاطب قرار میدهد،
و یا حکایتی از آنان نقل میکند ،با شرح و تفصیل سخن میگوید( .جاحظ)94/1 :1966 ،
ملخص کالم اینکه اعجاز قرآن به اعتقاد جاحظ در حســن نظم ،و زیبایی تألیف آن نهفته
اســت .اما مفهــوم نظم به اعتقاد او این اســت که قرآن با همه اســالیب بیانی که عربها
میشــناختند تفاوت دارد .قرآن نه شــعر است ،و نه نثر ،و نه سجع و نه مزدوج .این نظم با
صیاغت و ســاختار واال ،کمال ترتیب واژگان ،گزینش دقیق آنها متمایز میشود ،به طوری
که میتواند معنای مورد نظر را به بهترین شکل بیان کند.
باقّالنــی فصل ا ّول کتاب «إعجاز القرآن» را به بحث پیرامون علل إعجاز قرآن اختصاص
داده است و آن را به سه مسئله إخبار از عوالم غیب ،ا ّمیبودن پیامبر اعظم (ص) و ناتوانی
ایشان در قرائت و کتابت ،و نظم بدیع ،تألیف شگفت ،و بالغت واالی آن ارجاع داده است.
(ر.ک :عماری )339 :1999 ،لکن عمده تمرکز ّ
باقلنی روی مســئله نظم شگفت و بالغت
عجیب قرآن بوده است .او ادعا میکند که عالمان پیش از او ازجمله جاحظ در بیان اعجاز
قــرآن و ارجاع آن به قضیه نظم حرف تازهای بــر زبان نیاوردهاند .لذا به قصد تخطئه او به
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کتاب «نظم القرآن» اشاره میکند و میگوید :جاحظ در نظم قرآن کتابی دارد که در آن چیزی
فراتر از آنچه متک ّلمان قبل از وی گفتهاند ،ندارد .او آنچه را که اغلب مایه لغزش میشود،
توضیح نداده استّ .
(باقلنی)6 :1954 ،
ّ
﴿وإن َ
َّک
باقلنــی برای اثبات مقوله نظــم ،و اینکه قرآن در اوج بالغت اســت به آیات َ
الس ِ
قيم ِص َ
ِ
صير
موات َو ما في
لَتهدي إلی ِصراط ُمستَ ٍ
راط اهلل ِ الذي له ما في ّ
األرض إال إلی اهلل ِ تَ ُ
ور﴾ از ســوره شوری استناد میکند و میگوید :به این سه جمله بنگرید؛ دو جمله ا ّول
ُ
األم ُ
ِ
األمور» جملهای مستقل و
صير ُ
با هم هماهنگ و سازگار هســتند ،ولی جمله «أال إلی اهلل تَ ُ
ناهماهنگ و ناسازگار با جمله اول است ،ولی نظم دقیق ،آن دو را بیش از دو جمله موافق
هم به یکدیگر پیوند داده است( .باقالنی)187 :1954 ،
آتاك َّ
س ن َ ِصيبَ َ
﴿و ابْتَ ِغ فِيما َ
ك ِم َن
الل َّ
او سپس به آیه  77سورة قصصَ ،
الد َار ْال ِخ َر َة َو ال تَ ْن َ
ض إ َِّن َّ
ك َو ال تَ ْب ِغ ال ْ َفسا َد فِي ْ َ
الدنْيا َو أَ ْح ِس ْن َكما أَ ْح َس َن َّ
الل إِل َ ْي َ
ال ْر ِ
ين﴾ ،استناد
ُّ
الل ال يُ ِح ُّب ال ْ ُم ْف ِس ِد َ
میکند و میگوید :این آیه از پنج جمله متفاوت از هم تشکیل شده است ،لکن نظم بدیع آنها
را چنان با هم هماهنگ ساخته است که از وضع اولیه بهتر گشته است( .همان)194 :
به اعتقاد باقالنی ،نظم قرآن با آثار منظوم و منثور عرب تفاوت بســیاری دارد .زیرا آیات
قرآن در بیان موضوعات مختلف با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه هســتند ،در حالی که آثار
دیگران در موقعیتهای گوناگون با فراز و فرود همراه هســتند .با این حال «تفسیر مجملی
که باقالنی از نظریه خویش در باب اعجاز قرآن ارائه کرده اســت بهخوبی نشان میدهد که
علیرغم اطناب و تطویلی که در ســخن او دیده میشــود ،نتوانسته از عهده تفسیر کامل و
دقیق اعجاز قرآن از لحاظ نظم آن برآید( ».ضیف ،بیتا)109 :
باقالنی علیرغم تالش برای ارائه نظریهای نوین ،تحت تأثیر آرای و دیدگاههای جاحظ
قرار دارد و بر این باور است که ترتیب واژگان در جمله باید تابع ترتیب معانی در نفس و
ذهن باشد ،و قرآن از این منظر با دیگر کتب آسمانی تفاوت دارد .لذا میبینیم که او چیزی
فراتر از آرای جاحظ و ّ
خطابی در مورد زیبایی نظم قرآن بیان نکرده است.

بهجرأت میتوان گفت که در میان عالمان قبل از جرجانی ،این قاضی عبدالجبّار اســت که
با صراحت و وضوح کامل از مســئلة نظم ســخن گفته است .این امر بسیاری از پژوهشگران
و ناقدان را بر آن داشــته اســت تا پیدایش نظریه نظم را به او نسبت دهند .اینها معتقدند که
جرجانی نظریه نظم را از او گرفته است و با اندکی بسط و تفصیل به نام خود عرضه کرده است.
«شوقی ضیف» معتقد است که عبدالجبّار معنای نظم را میدانست لذا اصل نظریه از آن اوست،
و عبدالقاهر شرح و تفصیل دقیق آن را بر عهده گرفته است( .ر.ک :ضیف ،بیتا117 :ـ)119

قاضی عبدالجبّار قبل از بیان دیدگاه خود پیرامون مســئله نظم به شرح نظریه استاد خود
«ابوهاشــم ُجبّائــی» میپردازد و میگوید :فصاحت کالم به واســطه جزالت لفظ و زیبایی
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معناســت ،و گزیری نیست از اعتبار دو امر؛ زیرا اگر لفظ جزیل آید ،اما معنی رکیک باشد،
سخن فصیح شمرده نمیشود .پس باید جامع هر دو باشد ،و فصاحت سخن مستلزم اسلوب
و نسق خاصی نیست( .همان)115 :
پیداست که جبّائی مؤلّفههای کالم را فقط لفظ و معنی میداند و قائل به وجود مؤلّفه سومی
نیســت .به اعتقاد او جزالت لفظ و ُحسن معنی دو رکن اساسی فصاحت بهشمار میروند ،و
شــکل ترکیبیافته کالم جایگاهی ندارد .قاضی عبدالجبار که ظاهرا ً به اشکال نظریة ُجبائی
پــی برده بود ،درصدد اصالح و تکمیل آن برآمد .لذا او قبل از ورود به مبحث نظم میگوید:
بدان که فصاحت فقط مربوط به تکتک واژگان نیست ،بلکه در کنار آن ،واژگان باید به شیوه
مخصوصی به هم بپیوندند ،و هر کلمه باید صفتی داشته باشد( .همان)116 :

صفت مورد نظر قاضی عبدالجبار میتواند ناشــی از مواضعه ،عربها ،و موقعیت کلمه
باشــد ،و این همان معانی نحوی است که بعدها جرجانی آن را تبیین کرد .او سپس به بیان
دیدگاه خود پیرامون مسئله نظم میپردازد و میگوید :اگر واژهای را در معنایی استعمال کنند،
آنگاه آن را در معنایی دیگر بهکار برند احتماالً میتواند فصیحتر از معانی نخســت باشد و
این چنین است اگر حرکات آن تغییر کند ،و همینگونه است در یک جمله از سخن  ...این
نشان میدهد که فصاحت حاصل بنیه لفظ نیست( .همان118 :ـ)119
خالصــه ،به اعتقاد قاضی عبدالجبّار بالغت کالم به فصاحت برمیگردد ،و فصاحت هم
فقط با جزالت الفاظ و حســن معانی حاصل نمیشود؛ زیرا الفاظ به تنهایی فصیح و جزیل
نیســتند ،بلکه بعد از ورود به جمله و قرارگرفتن در سیاقی خاص فصیح شمرده میشوند.
او از دو منظر به کلمات مینگریســت :اول وقتی که بهتنهایی آمده باشــند ،و دوم وقتی که
با کلمات دیگر پیوند داشته باشند .قاضی عبدالجبّار نتوانست به مباحث نظری مطرح شده
جامة عینيّت و تطبیق بپوشــاند ،و نتوانست آرا و دیدگاههای خود را بر روی آیات و سور
قرآنی تطبیق دهد ،وگرنه میتوانست قبل از عبدالقاهر جرجانی نظریه نظم را به شکل مد ّونی
مطرح کند .او بیشتر درگیر مباحث فلسفی و مذهبی بود و نتوانست گام اساسی در پیشبرد
مسئله نظم بردارد و در همان چهارچوب مباحث نظری محصور ماند.

نتیجهگیری

مؤلفههای اعجاز قرآن از دیدگاه علمای معتزله مقولهای است که پژوهش حاضر با رویکرد
تحلیلی بدان پرداخت .از منظر معتزله اعجاز قرآن مربوط به یکی از مؤلفههای صرفه ،اخبار
از غیب و اعجاز بالغی است .با بررسي ديدگاههاي معتزله در زمينه اعجاز قرآن مشخص شد
که صرفه ضعیفترین مؤلفههای اعجاز قرآن اســت؛ زيرا منع خداوند از آوردن کتابي مانند
قرآن در تضا ّد با اعجاز قرآن قرار دارد و نميتواند دليلي بر معجزه بودن آن باشــد .لذا این
دیدگاه مورد استقبال علما قرار نگرفت و نقدهای تندی هم متوجه آن شد .پژوهش حاضر
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همچنين به اين نتيجه دست يافت که مهمترين مؤلفه اعجاز قرآن در بالغت زباني آن نهفته
است که در نهايت منتهي به نظريه نظم قرآن شد ،و اين دديگاه تا حدود زيادي مورد توجه
و قبول ديگر علما قرار گرفت.
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محمد فراهانی
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مهدی داودی نسب
1

چکیده
هر زبانی را اسلوبی است که در آن با گزینش و چینش کلمات به روح و جان شنونده یا مخاطب
تأثیر میگذارد .بر همین اساس سخنوران و ادیبان و اهل فن در این وادی برای سنجش ارزش
سخن ،معیارهایی ارائه نمودهاند و در این میان قرآن کریم را بهترین و برترین الگوی این مهم
برشــمردهاند و تمام اسلوبهای بکار رفته در آن را نمونه واالی فصاحت و بالغت دانستهاند.
موســیقی آیات سوره تکویر دارای نظم شــگفتانگیز و ارتباط بسیار دقیق با معانی و مقاصد
آیات است؛ همنشینی واژهها ،نظام آوایی و معنایی ،همچنین انتخاب واژههای به کار رفته در
جمالت و عبارتهای ســوره تکویر به گونهای هدفمند است که هر واژه با ساختار اصلی در
جایگاه خود در جمله قرار گرفته و کلمات آن دارای فصاحت و عاری از عیوب بالغی اســت؛
چیدمان کلمات و عبارات و نظم و موسیقی آنها ،با معنا و مفهوم آیات ،به طوری متناسب و
هماهنگ است که با خواندن آن میتوان تصویر برخی از حوادث را در آستانه قیامت و بعد از
آن دریافت کرد .لذا پژوهش حاضر به بررسی آواشناسی و ساختارهای صرفی و نحوی و بالغی
سوره تکویر میپردازد که اهتمام نوشتار حاضر تحلیل و ارزیابی آوایی و ساختارهای صرفی و
نحوی و بالغی سوره تکویر به صورت توصیفی و کتابخانهای است.
واژگان کلیدی :قرآن ،سبکشناســی ،بالغت ،آواشناسی ،ساختارهای صرفی و نحوی،
سوره تکویر.

مقدمه

بدون تردید زبان مهمترین ابزار ارتباط و پیوند میان انســانها برای بیان مفاهیم ذهنی و
درونی آنهاســت و هر زبانی را اسلوبی است که در آن با گزینش و چینش کلمات به روح
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و جان شــنونده یا مخاطب تأثیر میگذارد .بر همین اساس سخنوران و ادیبان و اهل فن در
این وادی برای سنجش ارزش سخن ،معیارهایی ارائه نمودهاند و در این میان قرآن کریم را
بهترین و برترین الگوی این مهم معرفی کردهاند و تمام اسلوبهای بکار رفته در آن را نمونه
واالی فصاحت و بالغت دانستهاند که هر کس با قابلیتها و درک و فهم خویش میتواند
از این دریای بیکران معانی بهره ببرد .در مقام ممتاز ادبي و بالغي قرآن ،همين بس كه شيوا
سرايان عرب هرگز نتوانستهاند به ســبك و روش آن سخن بگويند؛ زيرا ساختار بيانيِ آن
بسيار متعالي است و فنون ادبي و بالغي چنان ظريف و مستحكمي در آن به كار رفته است
كه هر بار انديشمندان را به وجد ميآورد .اتقان ساختار ادبي آن تا جايي است كه هر واژه،
بلكه هر زير و بمي در آن از حساب ويژهاي برخوردار است.
بدین ســان اندیشمندان مسلمان برآن شدند تا باتوجه به جایگاه والی قرآن در فصاحت،
بالغت ،معانی و بدیع ،ورودی هرچند اندک ،در علم سبکشناســی قرآن داشته باشند ،لذا
سبکشناســی از جمله علومی است که از قرآن نشأت گرفته و دانشمندان اسالمی در طرح
مباحث بالغی و زبانی قرآن ،اولین الگو برای دانشمندان سایر ملل و نحل بودهاند ،گرچه نام
سبک بر آن ننهادهاند ،اما مباحث اساسی را ایشان مطرح کردهاند.

تمام سورهها و تک تک آیات قرآن از ویژگیهای مذکور در حد اعالیی برخوردار هستند
و یکی از سورههایی که نکات بالغی و ادبی فراوانی در آن بکار رفته است ،سوره تکویر است
که از اين رهگذر گوشــههايي از دریای بیکران لطايف ،دقايق و رموز هنري و ويژگيهاي
زيبا شناختي قرآن در چهار سطح آوايي ،صرفی ،نحوی و بالغی با شیوه تحلیلی و توصیفی
به روش کتابخانهای مورد بررســی قرار گرفته اســت .در این میان نگاشتههای فراوانی در
رابطه با ســبک سورههای قرآن کریم به تحریم در آمده است از جمله؛ «سبکشناسی سوره
نازعات؛ پژوهشهای ادبی قرآن ،مؤمننژاد ،زمســتان « ،»47 - 25 :1396فصلنامه مطالعات
سبکشناسی قرآن کریم ،پائیز و زمســتان « ،»1397سبک شناسی سورة جمعه؛ سراج منیر
ســال هفتم پاییز  1395شماره  ،24مرتضی ســازجینی عباس یوسفی تازه کندی» « ،سبک
شناسی الیه ای سوره مبارکه «نبأ» (الیه نحوی ،آوایی ،واژگانی)؛ پژوهش های ادبی  -قرآنی
سال ششم تابستان  1397شماره ( 2پیاپی  ،)22جمعی از نویسندگان»« ،سبک شناسي سوره
مريم (ع) ،لســان مبين -دي  , 1389دوره  , 2شــماره ،1خاقاني اصفهاني محمد ,اصغري
محمدجعفر»« ،سبک شناسی ســوره ُح ُجرات؛ سراج منیر ،دوره  ،9شماره  ،30بهار ،1397
جمعی از نویسندگان» و سایر نگاشتهها که وجه تمایز آن با این مقاله در بیان پژوهشهای
انجام شده در آواشناسی و ساختارهای صرفی و نحوی و بالغی سوره تکویر است تا نَمی،
باشــد از دریایی بیکران مطالب ،مطالعات قرآن و اشــاعه و ترویج علوم قرآنی در فرهنگ
جامعه کنونی.
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(س،ب،ک) مصدر ثالثی مجرد نشاندهنده پایان چیزی است (ابن فارس:1404 ، )129 ،3که
حاکی از جدا کردن از ناخالصیها (زمخشــرى )284 :1979 ،و ذوب کردن و در قالب ریختن
(ابن سيده:1421 ، )731 ،6است و در نهاد معنایی آن عدم حل شدن نامالیمات نمایان است
(ابن فارس:1404 ، )129 ،3که اصل لغت برای گداختن و ریختن و قالب گیری و جدا کردن
ناخالصی طال و نقره به کار رفته است و «سبیکه» به معنی پاره زر و نقره گداخته و قالب گیری
شده از آن است( .فراهيدى:1409 ،317 ،5؛ ازهرى:1421 ،50 ،10؛ صاحب:1414 ،193 ،6؛
جوهرى:1376 ،1589 ،4؛ ابن فارس:1404 ،129 ،3؛ ابن ســيده:1421 ،731 ،6؛ زمخشرى،
284 :1979؛ مطرزى:1979 ،380 ،1؛ موسی:1410 ،1037 ،2؛ ابن منظور:1414 ،)438 ،10
«ســبک» را معادل «اســتیل» اروپایی و آن را مأخوذ از لغت «استیلوس» یونانی به معنی
«ستون» بیان كرده است« .استیلوس» در زبان یونانی به وسیله فلزی یا چوبی و یا عاج اطالق
میشــده اســت که به کمک آن در زمانهای قدیم حروف و کلمات را بر روی الواح مومی
نقش میکردهاند( .بهار)18 :1349 ،
ســبک در اصطالح ادبیات عبارت اســت از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله
ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر .سبک به یک اثر ادبی وجهه خاص خود را از
لحاظ صورت و معنی القاء میکند و آن نیز به نوبه خویش وابســته به طرز تفکر گوینده یا
نویسنده درباره حقیقت است( .بهار)18 :1349 ،

در آثار کهن عربی «ســبک» بیشتر به معنی طرز نگارش و ترکیب و تألیف کالم است و
کال میتوان گفت که قدما در بحث سبک به جنبه ظاهری و بیرونی کالم توجه داشتند و به
فکر و بینش گوینده میپرداختند.

الگین یکی از زبانشناســان میگوید :سبکشناسی به کاربرد اصول زبانشناسی در زبان ادبی
تلقی میگردد( .بهار )9 ،1 :1349 ،دانشــی که از مجموع جریان ســبکهای مختلف یک زبان
بحث میکند ،سبکشناسی نامیده میشود .سبکشناسی ( )Stylisticsمیکوشد تا متن را از لحاظ
زیباییشناســی بدون توجه به تاریخ و جامعه و زندگی پدید آورند که اموری خارج از متناند
بررسی و تحلیل کند؛ همانطور که جورج مانون در تعریف سبکشناسی میگوید :سبکشناسی
بررسی ویژگیهای زبانی است که به واسطه آن متن از سیاق اخباری خود دور میشود و وظیفه
اثرگذاری همراه با زیبایی ادبی را به عهده میگیرد .در نقد عربی سبکشناسی را در قرن گذشته
و در دهه هفتم عفیف دمشقیه و عبدالسالم المسدی و محمد الهادی الطرابلسی آغاز کردند.

 .3کلیاتی در باره سبک قرآن

علم سبکشناسی از علومی است که از قرآن نشأت گرفته است و دانشمندان اسالمی در
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ســبک شناسی قران دارای شــمولی ویژه اســت و پرداختن بدان معلوماتی گسترده می
طلبد .اگر بتوان از جنبه ادبی بر متخصصان محتوایی قرآن نُرم فکری اطالق کرد ،برای غیر
«من خوطب به و الراســخون فی العلم» این نرمهای فکری چنان که باید ،دریافتنی نیست.
موضوعات گوناگون ســبکی قرآن از سایر علوم و فنون مستثنا نیست ،بدین معنی که ابتدا
عملی میشود سپس در صدد مرتب و مدون نمودن آن برمیآیند.
قرآن از ویژگیهای فراسبکی ،فرازبانی ،فراهنجاری فرامنطقی و فراعلمی مشحون است.
عالوه بر تفســیر دارای تأویل است که جز خدا و رسول و راسخان در علم نمیتوانند بدان
دست یازند .قرآن از ویژگیهای جریان و سریان در تمامی زمانها برخوردار و کتاب هدایت
است( .دیانتی)118 ،2 :1375،
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طرح مباحث بالغی و زبانی قرآن ،اولین الگو برای دانشــمندان سایر ملل و نحل بودهاند و
گرچه نام سبک بر آن ننهادهاند ،اما مباحث اساسی را ایشان مطرح کردهاند.

سبک قرآن از ازل تا ابد ،منحصر به فرد است و میباید به عنوان یک مکتب ادبی بر فراز
مکاتب ادبی در طول تاریخ جنبه الگویی داشته و در تنظیم آثار هدایت خیز از ابعاد گوناگون
مورد سرمشــق قرا گیرد؛ هرچند به صورت پنهان این نقش را دارد .قرآن دارای یک متد و
سبک تازهای است که هیچگاه کهنگی در آن راه ندارد .زیبایی و ویژگی شعر را دارد ،آزادی
نثر و جمال ســجع را دارد ،با این حال ،تکلف ســجع و نقصی که در نظم به خاطر رعایت
وزن و قافیه مشهود است ،در قرآن وجود ندارد .با وجود این ،ترکیبی از هر سه است .قرآن
از میزان کالم عرب خارج نشده ،در عین حال سبک جدید و نوبنیاد و بیسابقهای ارائه داده
است( .بینات)97 ،6 :1374،
قرآن برای سخنســنجان از نظر بالغت ،برای حکما از نظر حکمت ،برای دانشمندان از
جنبههای علمی ،برای جامعهشناســان از جهات اجتماعی ،برای قانونگذاران از نظر قوانین
علمی و برای سیاســتمداران از حیث حقایق سیاسی ،برای هیأتهای حاکمه از لحاظ طرز
حکومت و برای عموم مردم جهان از جهت بیان احکام و اخالق ،الگوهایی جامع ارائه داده
است .این ویژگی و نرم سبک قرآن است ( .طباطبایی)1،73 :1374،

 .4معرفی سوره تکویر
 .1 .4نامهای سوره

 )1این ســوره را « ُکــ ّو َرت» مینامند؛ زیرا این کلمه در اولین آیه این ســوره به کار رفته
و از کلمات ســرآغاز آن است و ســورههای قرآن معموالً با کلمات سرآغازشا ن نامگذاری
میشــوندُ « .ک ّو َرت» فعل ماضی از مصدر «تکویر» اســت و پیچیده شدن و یا تاریک شدن
چیزی را میگویند و در اینجا در وصف خورشــید آمده است« :إ ِ َذا َّ
الش ِ
مس ُک ّو َرت» (یعنی
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آنگاه که خورشــید درهم پیچیده شــود و نور آن زایل گردد و به ظلمت و تاریکی گراید و
جهان هســتی در قعر تاریکی فرو رود ».چون این حادثه یکی از نشانههای وقوع رستاخیز
است و کلمه « ُک ِو َرت» بیانگر این حادثه مهم جهان طبیعت و مهمترین نشانه وقوع رستاخیز
است و در آغاز سوره نیز قرار گرفته ،بدین جهت عین ًا به عنوان نام این سوره انتخاب شده
است( .محدثی)515 :1380،
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 )2این ســوره را «تکویر» نیز مینامند؛ زیرا «تکویر» مصدر «ک ّورت» و ریشه آن است که
در آغاز سوره آمده است معنای آن و علت نامگذاری عین ًا همان است که در نامگذاری اول
گفته شد.
 .2 .4آمار و شمارش

ســوره کورت به اتفاق آراء  29آیه است ولی درتفسیر روح الجنان  28آیه شمارش شده
اســت که از دلیل معتبری برخوردار نیست .تعداد کلمات آن  104و تعداد حروف آن 434
است.
 .3 .4مکان و زمان نزول

سوره تکویر قبل از هجرت در مکه نازل شده ولی در عین حال یک جا و به طور مجموع
نازل نشده است؛ بلکه آیات ان با فاصلههای زمانی نازل و به تدریج کامل شده است.
 .4 .4ترتیب سوره

ســوره تکویر به ترتیب جمعآوری در قرآن «هشــتاد و یکمین» سورهای است که بعد از
ســوره «عبس» و قبل از سوره «انفطار» قرارگرفته ،به ترتیب نزول «هفتمین» سورهای است
که بعد از سوره «لهب» و قبل از سوره «أعلی» نازل شده است و سومین سوره از سورههای
هفتگانه «زمانیه» است که با کلمه «إذا» آغاز میشود و از نظر حجم از گروه «طوال» در گروه
«مفصالت» یعنی از سورههای نسبت ًا کوچک قرآن است و در اواخر حزب اول جزءِ  30قرار
دارد( .محدثی)515 :1380،
 .5 .4ویژگی سوره

این سوره  4آیه سوگند دارد که در آیات  15-18به ستارگان سیار و سرگردان و به شب
هنگام و صبحگاهان که سپیده دم زند؛ سوگند یاد کرده تا تأکید کند بر این که قرآن از سوی
خدا نازل شــده اســت و آورنده آن نیز امانتدار و فرمانبردار و گیرنده آن هم از عقل کامل
برخوردار اســت .بنابراین قرآن نه سخن بشر است و نه کوچکترین تحریفی بدان راه دارد؛
کالمی است وحی محض مصون از تحریف.
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مهمترین مطالب این سوره عبارت است از:

 )1تغییراتی که در آســتانه وقوع رستاخیز در جهان خلقت اتفاق میافتد ،حوادثی که بعد
از قیامت در صحنه رستاخیز به وقوع میپیوندد ،آثار و نتایج آن روز.

 )2سوگند به چند موضوع مهم ،شب و صبح و بعضی از ستارگان وکرامت آسمانی جهت
تجلیل از آنها و تفهیم ارزش و اهمیت آنها و واداشــتن افکار و اندیشهها به تفکر و تدبر
درآنها و کشف اسرار و حقایق نهفته آنها.
 )3عظمت ،حقانیت و اعتبار قرآن ،امین وحی و آورنده آن و تحویل گیرنده آن.

 یوکت هروس یغالب و یوحن و یفرص یاهراتخاس و یسانشاوآ رد یشهوژپ

 .6 .4محتوای سوره تکویر

 )4اخطار و هشدار به انسان در مورد انحراف و گمراهی با نزول و وجود قرآن که چراغ
فروزان راههای تاریک است.
 )5غیر از اراده خدا ،در جهان تکوین و تشریع هیچ اراده دیگری حاکم نیست.

 .5بررسی سبک شناسی سوره تکویر

براي آنكه بتوان متني را به لحاظ سبكشناســي تجزيه و تحليل و بررسي كرد الزم است
توجيه روششناختي انجام شود .يكي از سادهترين و عمليترين راهها ،تحليل متن در چهار
ســطح آوايي ،صرفی ،نحوی و بالغی اســت .در اين چهار سطح با توجه به رابطه اجزا و
سطوح با يكديگر ميتوان به ساختار متن دست يافت.
 .1 .5بررسی آوا شناسی

اهميت ســطح آوايي در ارتباط با موضوع مورد بحث اين است كه صوت و موسيقي به
كار برده شده در يك متن انفعاالت دروني و احساسات نويسنده متن را به دست ميدهد و
همين انفعال دروني است كه به تنوع صوت ـ مدّ  ،غنه ،لين ...،ـ منجر ميشود .ارتباط سطوح
مختلف زبان با يكديگر نيز كام ً
ال آشكار است و سطح آوايي گام اول براي مطالعه سطحهاي
ديگر است و آهنگ حتي پيش از هرگونه مطالعه تفصيلي نثر وجود دارد .پوشيده نيست كه
موسيقي و صوت در جذب مخاطب و توجه بيشتر وي اثرگذار است و همين موسيقي مي
تواند زيباترين عنصر موجود در متن باشد.
 .1 .1 .5ساختار موسیقایی

موســیقی آیات سوره تکویر دارای نظم شگفتانگیز است و ارتباط بسیار دقیق با معانی
و مقاصد آیات دارد همنشینی واژهها ،نظام آوایی و معنایی این سوره متن زیبای ادبی را به
وجود آورده اســت .آهنگ درونی واژهها و نظام آوایی آنها ،ساختار موسیقایی را به وجود
میآورد که فضا را برای رشد و بالندگی واژه آماده می سازد( .علوی مقدم)73 :1377،
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یکی از بارزترین عوامل پدیدآورنده ســاختار موسیقائی در این سوره ،تکرار است و
نخســتین جنبه از آن ،تکرار نخستین واژه این سوره است یعنی «إذا» که به جز آیه هفتم و
چهاردهم در ابتدای سایر آیات این بخش تکرار شده است یعنی دوازه مرتبه .همچنین تکرار
حرف ربط «و» یازده مرتبه .از آیه دوم تا هفتم ،واژگان میانی دارای مصوت بلند هســتند به
گونهای که هنگام تالوت ،هر آیه با مصوت کوتاه آغاز ،با مصوت بلند واژگان میانی به اوج
و دوباره با مصوتهای کوتاه به پایان میرسد که این ترتیب آوایی حرکتی موج مانند را در
ذهن تداعی میکند .فواصل آیات در این بخش همگی به مصوت «ت» ختم میشــوند که
حرفی مهموس انفجاری و دارای صفت شدت است.
بخش دوم ســوره مبارکه تکویر را که از آیه پانزدهم آغاز میشود میتوان به دو قسمت
کوچکتر تقسیم کرد .از آیه  15تا  18و از آیه  19تا پایان سوره.
﴿فال ِ
الجوا ِر ُ
الصبح اذا تَن َفس﴾
سعس و
أقس ُم ُ
ِ
بالخنَس َ
الکنَّس و اللیلِ اذا َع َ

در ایــن چهار آیه ،همحروفی مصوت «س» پیش از هــر عنصر آوایی دیگر ،خودنمایی
میکند .میتوان این بخش را واســطه و پلی میان قســمت قبلی و قســمت بعدی دانست
چرا که پس از چهار بار ســوگند به پنج ســیارهای که در آن زمان مهمترین اجرام آسمانی
شناخته شده محسوب میشدند :زحل ،مشــتری ،مریخ ،زهره و عطارد( .طباطبایی:1374،
217 ،20،؛ زمخشری710-711 ،4 :1407،؛ طبرسی )10،677 :1372،جواب قسم در آیه 19
شاءون إال
بیان میشود که پاسخ به یکی از ریشخندهای کافران و اتهامات آنهاست﴿ :و ما تَ ُ
رب العالَمین﴾
شاء اهللُ ُّ
أن یَ َ
از آیه  15به بعد ،ضربآهنگ کلمات به تدریج ُکند میشود .مصوتهای بلند اندک اندک
افزایش مییابند و بر خالف قســمت نخستین سوره که کثرت و غلبه مصوتهای کوتاه و
نوع جملهبندی آیات ریتمی تند به کالم میبخشید ،با جملههای طوالنیتر ،افزایش تدریجی
مصوتهای بلند و آرام شــدن حال و هوای کالم مواجهیم که در آیه پایانی ســوره به اوج
خود میرسد .این نوع ضرباهنگ و موسیقی کالم با حال و هوای مطالب مطرح شده در دو
بخش اول و دوم سوره تکویر کامال همخوانی و هماهنگی دارد .از جمله نکات قابل تأمل،
فواصل آیات در این قســمت است .اگر به آخرین واژه هر آیه دقت شود؛ فواصل آیات در
این بخش به مصوتهای بلند و همچنین هجاهای بلند ختم شده است:
 .19کریــم  .20مکیــن  .21أمین  .22مجنون  .23مبیــن  .24ضنین  .25رجیم .26
تذهبون  .27عالمین .28یستقیم  .29عالمین

در این آیات ارزش موسیقائی فواصل آیات که به حروف مد و لین ختم میشوند ،نمایان
است؛ که این نوع در قرآن فراوان به کار رفته و زمینه را برای وقف و سکوت مهیا میسازد
و تأثیر روانی به سزایی بر مخاطب دارد( .ابوزید)353 ،1992 :
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تکرار صامتها را میتوان از دو جنبه بررسی کرد :یکی تعداد صامتهایی که در کل سوره
بیشترین تکرار را به خود اختصاص داده است و دوم دفعات تکرار صامتها در هر آیه .در
این ســوره مبارکه  418صامت به کار رفته که در میان آنها صامت «ل»  42مرتبه« ،ن» 37
مرتبه« ،أ»  34مرتبه« ،م»  30مرتبه« ،ر»  29مرتبه ،و «و»  29مرتبه بیشترین تکرار را به خود
اختصاص دادهاند .جالب این جاســت که همه این شــش صامت در صفت جهر و استفال
مشترکند .چها صامت «ر ،ل ،م و ن» بین شدت و رخوت هستند .همزه داراری صفت شدت
و «و» دارای صفت رخوت است( .الصالح)281-283،

در  12آیه ،آرایه همحروفی دیده میشود ،به این نمونهها اکتفا میشود .در آیه  ،29همزه
العالمین﴾ تکرار این صامت که
شاء اهللُ ُ
رب َ
تشاءون إال أن یَ َ
چهار مرتبه تکرار شــده ﴿ :و َما ُ
دارای دو صفت جهر و شدت است کامال با پیام آیه و حال و هوای آن ،مطابقت دارد؛ زیرا
یکی از اصلیترین پیامهای سوره تکویر بیان این نکته است که اراده بشر نمیتواند بیرون از
محدوده اراده خدا باشد .این نکته مهم در فضای موسیقائی ناشی از صفات جهر و شدت،
تأثیر بیشتری بر مخاطب دارد.
کر لِلعالَمین﴾ ،صفت جهر در صامت
در آیه « ،27ل» پنج بار تکرار شــده ﴿ :إن هو إال ِذ ٌ
الم با پنج مرتبه تکرار به طور کامل در خدمت ایجاد حال و هوای متناســب با محتوای آیه
قرار دارد و توجه شــنونده را به این نکته جلب میکند که این سخنان چیزی جز یادآوری
برای همه مردم جهان ،نیســت .در آیات  19و  ،20صامت «ن» سه بار تکرار شده است ﴿ :
إنه ل َ ُ
عند ِ
الع ِ
رش َمکین﴾ .این صامت ،مجهور و از نظر صفت
قول َرســول َکریم ِذی قُو ٍة َ
ذی َ
شدت و رخوت بینابین است و تکرار آن ،کامال در خدمت اهداف آیه قرار دارد  .در آیات
اء ِمنکم أن یَستقیم﴾
 21و  28صامت «م» چهار مرتبه تکرار شدهُ :
﴿مطاع ثَ ّم أمین﴾﴿ ،ل ِ َمن َش َ
صامت «م» از نظر صفات جهر ،شدت و رخوت مانند صامت «ن» است .در این دو آیه هم
صفت جهر با شدت بیشتری به گوش می رسد و فضایی متناسب با محتوای آیات در ذهن
مخاطب ایجاد می کند.

 یوکت هروس یغالب و یوحن و یفرص یاهراتخاس و یسانشاوآ رد یشهوژپ

 .2 .1 .5تکرار صامتها (همحروفی)

 .2 .5صفات حروف

در این بخش حروف به کار رفته در این سوره از جنبه برخی از مهمترین صفات حروف
بررســی میشود :صفاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از :جهر ،همس،
شدت ،رخوت ،بین شدت و رخوت ،استعالء ،استفال و قلقله.
روند توزیع فراوانی صفت جهر و همس در سراسر سوره یکسان نیست و حرکتی موجی
دارد و دارای فراز و فرود است به طوری که حروف مجهوره در آیات  16 ،9 ،4 ،3 ،2و ،17
 24 ،21و  27بیشتر به چشم میخورد .این فراوانی در آیه ﴿ 24و ما ُه َو َع َلی ال َغ ِ
یب ب ِ َضنین﴾
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به اوج خود می رســد که در آن خداوند عالم با تأکید اعالم می دارد رسول اکرم (ص) در
بیان وحی بخل نمی ورزد .حروف مهموســه در آیات  18 ،5،10 ،1و  26بیشتر وجود دارد
بح إذا تَن ّفس﴾ به اوج خود میرســد .نکته مهم اینجاست
الص ِ
که این ویژگی در آیه ﴿ 18و ُ
که دقیقا در آیه بعد که توصیف جبرئیل به عنوان وحی آغاز میشود ،نمودار حروف مجهور
صعودی اســت .ارتباط معنایی این دو بخش و هماهنگی موســیقی کالم با آن ،بسیار قابل
تأمل است؛ گویی خداوند عالم برای بیان حقیقت وحی و رفع هرگونه شبهه و تردید ،پس
از فضای آرام ناشــی از حروف مهموس آیه  ،18با خلق فضای موسیقائی ناشی از حروف
مجهور و در قالب جواب قسم صراحتا اعالم می کند﴿ :إنه لقول رسول کریم﴾
از میان صفات بررســی شده در این مقاله ،صفات جهر ،استفال و انفتاح بیشترین فراوانی
را در این سوره دارد .با توجه به اینکه موسیقی ناشی از صفات انفتاح و جهر بروز و شدت
بیشتری دارد و صفات انفتاح و استفال  76درصد با هم تطابق دارند ،فراوانی این صفات در
این سوره ،هماهنگی کامل با مفاهیم آن دارد .وضوح و شدت در موسیقی الفاظ در راستای
اهداف تربیتی این سوره قرار دارد.

بر خالف انتظار و با وجود ریتم تند و حال و هوای شدید اللحن محتوای سوره تکویر به
ویژه در چهارده آیه اول آن ،مشاهده میشود صفات شدت ،رخوت و بین شدت و رخوت
از نوســان شدیدی برخوردار هستند و صفت رخوت به طور کلی بیشتر از شدت به چشم
میخورد؛ صفت شدت در آیات  8و ﴿ 9و إذا الموؤد ُة ُسئِ َلت ب ِ ِ
أی ذ ٍ
َنب قُتِ َلت﴾ به اوج خود
می رســد .با توجه به پیام این آیات در نکوهش رسم دخترکشی ،اوج گرفتن صفت شدت
در اینجا کامال با پیام آیه هماهنگ اســت و میتواند هم نشاندهنده شدت زشتی این عمل
باشد و هم شدت نهی الهی از انجام آن .صفت رخوت در آیات متعددی مانند  10 ،5 ،1و به
خصوص آیات  17و  18از فراوانی بیشتری برخوردار است .ارتباط موسیقائی این دو آیه با
آیه  19و هماهنگی آن با محتوای آنها بسیار قابل تأمل است؛ در دو آیه  17و  18یعنی﴿ :
بح إذا تَن ّفس﴾ اوج گیری صفت رخوت قابل مشاهده است که حال
الص ِ
سعس و ُ
واللیلِ إذا َع َ
و هوای آرامی به وجود میآورد و فضا را برای دقت و تأمل ،فراهم میسازد .اما در آیه 19
قول َر ٍ
که جواب قسم است یعنی﴿ :إنه ل َ ُ
سول َکریم﴾ صفت شدت اوج میگیرد که با پیام آیه
یعنی تأکید بر وحی بودن قرآن کامال تناسب دارد.
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مصوتهای کوتاه ،بخش اعظم مصوتهای این سوره را تشکیل میدهند و مصوتهای
بلند به تدریج از اوایل ســوره شروع شــده و هر چه به پایان سوره نزدیک میشود به طور
محسوسی افزایش مییابند .به همین دلیل ،ضربآهنگ تند اوایل سوره در آیههای پایانی به
ضربآهنگی کند مبدل میشود .این فضای موسیقائی کامال با مفاهیم مطرح شده در سوره
هماهنگی دارد؛ در بخش اول ســوره که نشانههای قیامت بیان شده ضربآهنگ کالم تند
و کوبنده اســت و در بخش دوم که مفاهیم اعتقــادی در ارتباط با وحی و تبیین نقش خدا

همانطور که مالحظه میشــود نخستین آیه فاقد مصوت بلند است .مصوتهای کوتاه و
بلند در آیات  2تا  8به گونهای یکسان به گوش میرسند که البته غلبه با مصوتهای کوتاه
است؛ اما از آیه  14به بعد کم کم بر مصوتهای بلند افزوده میشود تا اینکه در آیه پایانی به
اوج خود میرسد .بدین ترتیب در این قسمت فضایی آرامتر وجود دارد که کام ً
ال با فضای
درنگ و تأمل در آیات پایانی همخوانی و تناسب دارد.
 .3 .5ساختار صرفی و نحوی

 یوکت هروس یغالب و یوحن و یفرص یاهراتخاس و یسانشاوآ رد یشهوژپ

در هدایت انسان بیان میگردد ،فضایی آرام حاکم میشود که شرایط را برای تفکر و تعمق
مخاطب فراهم میسازد.

ساختار این جمالت نیز کامال با اهداف سوره هماهنگی دارد .به عنوان مثال اگر خداوند
متعال مفهوم تاریک شــدن و در هم پیچیدن خورشــید را با فعل معلوم و ذکر فاعل بیان
الشــمس یوم القیامة» یا مثال با فعلی به جز تکویر مانند «یُطفئ
کور
میفرمود مثال «إن اهلل یُ ّ
َ
ضَ َوها  »...هیچگاه تأثیری که این ساختار بر مخاطب دارد حاصل نمیشد .به کارگیری فعل
از ریشــه (ک-و-ر) ،حذف فاعل ،اســتفاده از صیغه مجهول  ،بیان بی مقدمه و استفاده از
حداقل واژگان و پرهیز از اطناب و تفصیل و در آیات بعدی نیز به کار بردن همین ساختار
و تکرار ادات إذا ،ریتم تند جمالت همه و همه در ایجاد جو روانی ترس ،اضطراب،جلب
توجه مخاطب به اهمیت موضوع نقش به سزایی ایفا کرده است .به این ترتیب به کارگیری
فعــل مجهول و زمان ماضی برای بیان وقایع هولناکی که قرار اســت در آینده رخ دهد بر
عظمت و قطعیت آن وقایع داللت میکند.
در آیات  1-14نظم خاصی از جنبه نحوی و ساختار جملهبندی .جود دارد یعنی با نوعی
توازن که حاصل فرایند قاعده افزایی است .در این آیات هم توازن آوایی به شکل همحروفی
و همآوایی وجود دارد ،هم توازن واژگانی به شکل تکرار واژه و هم توازن نحوی به شکل
تکرار ساختارهای منظم دستوری.
-1

اذا

 - 2و اذا

 - 3و اذا
 - 4و اذا

مس ُک ِّو َرت
َ
الش ُ
َ
انک َد َرت
جوم
النُ ُ
ال ِ ُ
یرت
جبال
ُس َ
شار ُع ِط َلت
ال ِع ُ

وش ُح ِش َرت
الو ُح ُ
 - 5و اذا ُ
حار ُس ّج َرت
 - 6و اذا البِ ُ
 - 7و اذا النفوس ُز ّو َجت

 - 8و اذا الموؤدة ُسئِ َلت
 - 9بأی ذ ٍ
َنب قُتلِت
الص ُح ُف ن ُ ِش َرت
 - 10و اذا ُ
 - 11و اذا السماء ُک ِش َطت

عرت
ُس َ
أزل ِ َفت

الجحیم
 - 12و اذا
ُ
الجنّ ُة
 - 13و اذا َ
أحض َرت
نفس ما َ
َ - 14علِ َمت ٌ
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از این چهارده آیه ،دوازده آیه دارای ساختار جملهبندی واحدی هستند که از سه واژه
تشــکیل شده است« :إذا +اســم +فعل» .از این دوازده واژه ،هفت کلمه ،اسامی پدیدههایی
طبیعی هستند که انسان به ویژه در عصر نزول قرآن با آنها ارتباط تنگاتنگی داشت :شمس،
نجوم ،جبال ،عشــار ،وحوش ،بحار ،سماء .سه واژه با انسان مرتبط است :نفوس ،موؤدة و
صحف .و دو واژه با سرنوشت انسان در جهان پس از مرگ ارتباط است :جحیم و جنة . ...
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ســوره با واژه «إذا» شروع می شــود که در طی  14آیه  12مرتبه تکرار شده« .إذا» ادات
ظرفیه و شــرطیهای است که برای شرط محقق الوقع به کار میرود( .حسن عباس:1345 ،
)260-261
فعل « ُک ّو َرت» که نخســتین فعل آیه در این سوره است به صورت مجهول فقط در همین
سوره مبارکه به کار رفته و یک مرتبه نیز در سوره مبارکه ُز َمر آیه  5نیز به صورت معلوم به
ماوات َو ْ َ
ِ
هار َع َلى اللَّ ْیلِ
الس
کار برده شده َ
ال ْر َ
﴿خ َل َق َّ
ض بِال ْ َح ِّق یُ َک ِّو ُر اللَّ ْی َل َع َلى النَّها ِر َو یُ َک ِّو ُر النَّ َ
س َو ال ْ َق َمر ُک ٌّل یَ ْجرِی ِ َ
ل َجلٍ ُم َس ًّمى أَال ُه َو ال ْ َعزِی ُز ال ْ َغفَّار﴾ یعنی در سراسر قرآن
َو َسخَّ َر َّ
الش ْ
ــم َ
َ
کریم فقط دو مرتبه که هر دو سوره تکویر و زمر از سور مکی هستند .انتخاب این فعل کامال
با اهداف سوره منطبق است .زیرا یکی از معانی واژه تکویر در هم پیچیدن عمامه است « :و
ُک ِّو َر ِ
ف کما تُ َل ُّ
الشــمسُ :ج ِم َع ضو ُءها و ل ُ َّ
ف العمامة ...و قال مجاهدُ :ک ِّو َرت اضمحلت و
ت
ُ
ذهبت» (ابن منظور)5،156 :630 ،
هر چهارده آیه به فعل ختم می شــوند .که از میان این چهارده فعل ،دوازده مورد مجهول
اســت ،یک مورد الزم «انکدرت» و یک مورد متعدی «أحضرت» .زمان تمام افعال ،ماضی
«ــت» به پایان میرسند .استفاده از افعال
است و همه در صیغهای به کار رفتهاند که با واج َ
مجهول پدیدهای است که بنت الشاطی نیز به آن اشاره میکند و در کتاب خود از آن تحت
عنوان استغنا از فاعل یاد میکند که در آیات مربوط به قیامت فراوان به کار رفته و تصریح
میکند یکی از مهمترین داللتهای این نوع استعمال توجه دادن به واقعه مورد اشاره صرف
نظر از فاعل است( .بنت الشاطی)240-243 :1376 ،
اغراضی که علمای بالغت برای حذف ذکر کردهاند عبارت است از  .1 :تفخیم و تعظیم .2
ایجاد لذت ناشی از کشف محذوف  .3ایجاز و اختصار  .4ایجاد سجع( .ابوزید)204 :1992 ،
عبدالقاهر جرجانی در مبحثی که در دالئل اإلعجاز در باب حذف مطرح کرده به انگیزهها و
دالیل حذف مفعول میپردازد و تأکید میکند حذف مفعول ،به منظور جلب توجه مخاطب
نســبت به اثبات روی دادن فعل برای فاعل انجام میشود( .الجرجانی )189،:474،همه این
اغراض در سوره تکویر به چشم میخورد.
نمونه دیگر:

﴿و ما ُه َو ب ِ َق ْو ِل َش ْي ٍ
جيم﴾ (تکویر )25/لفظ «رجیم» صفت است برای
طان َر ٍ
در آیه شــریفه َ
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 .4 .5ساختار بالغی

دانش بالغت از دانشهاى كاربردى به شــمار مىرود كه هدف از آن مزيت بخشيدن به
ســخن يا مصونيت آن از اشــتباهات غيردستورى است كه گاه به شيوه بيان معانى و گاه به
شيوه هماهنگى سخن با موقعيت بيان آن و گاه به شيوه گزينش كلمات مربوط مىشود .اين
سه شاخه به ترتيب در دانشهاى بيان ،معانى و بديع بحث مىشوند .در قرآن کریم بالغت
و فصاحت قرآن در اوج خود قرار گرفته اســت بطوری که هر جن و بشری از آوردن مثل
آن عاجز ماندند.

 یوکت هروس یغالب و یوحن و یفرص یاهراتخاس و یسانشاوآ رد یشهوژپ

«شــیطان» که نکته ذکر این صفت ممکن است مذمت شیطان باشد ،زیرا که رجیم به معنی
مرجوم و رانده شــده از درگاه خداوند متعال اســت که این خود زشت ترین صفت برای
شیطان است .چنانچه ذکر صفت «رب العالمین» در آیه  29برای «اهلل» نکتهاش مدح موصوف
است به اینکه او پروردگار عالمیان است.

در این بخش نکات بالغی بکار رفته در سوره تکویر بیان میشود:

 .1 .4 .5تأکید

خداوند متعال در ضمن آیات شــریفه پانزدهم تا هجدهم سه سوگند یاد فرموده ﴿ .1فَال
ُ
س﴾؛ «و سوگند به شب
أ ْق ِس ُم بِال ْ ُخنَّس﴾؛ «سوگند به ستارگان باز گردنده َ .2
﴿و اللَّ ْيلِ إِذا َع ْس َع َ
﴿و اللَّ ْيلِ إِذا َع ْس َعسَ﴾؛ «و قسم به صبح هنگامی
هنگامی که پشــت کند و به آخر رسدَ .3 ».
که تنفس کند ».نکته بکارگیری خداوند متعال از ســوگندهای سهگانه چیست؟ پاسخ این
سوال مربوط میشود به علم معانی انجا که دانشمندان بالغت میگوید هرگاه متکلم بخواهد
حکمی را برای مخاطب خویش بیان کند که  )1 :مخاطب نســبت به آن جاهل و نا آگاه و
خالی الذهن اســت ،در این صورت الزم است کالم خود را خالی از تأکید بیان بکند؛  )2و
اگر مخاطب نســبت به آن شــک و تردید دارد در این صورت تأکید کالم به منظور زدودن
شک و ریب از صفحه ذهن مخاطب مستحسن و نیکوست ؛  )3و اگر مخاطب نسبت به آن
حکم ،منکر باشــد در این صورت تأکید کالم ضروری و الزم است و به هر مقدار که انکار
مخاطب شــدیدتر باشد واجب است بعه همان مقدار یا بیشتر از آن کالم خود را به وسیله
ابزار تأکید ،تأکد و قوت بخشد.
با توجه به این قاعده بالغی روشن میشود که چرا خداوند متعال در مورد آیات مذکور،
از قســمهای سه گانه که موجب تأکید و تقویت است ،استفاده فرموده و نکته به کارگیری
آنها چیست؟ نکتهاش این است که خداوند متعال در ادامه سه آیه شریفه مذکور میخواهد
حکمــی را که به نام ﴿إِن َّ ُه ل َ َق ْو ُل َر ُس ٍ
ــول َكريم﴾ برای مخاطبینی بیان بکند که جمعی از آنان
درباره قرآن کریم دچار شک و تردید بودند و دستهای از آنان منکر این حکم قطعی بوده و
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به شدت آن را انکار میکردند ،اینجاست که خداوند متعال در برخورد با چنین مخاطبین به
منظور ابطال عقیده باطل آنان و برای زدودن حجاب ظلمت انکار از صفحه قلبشــان ،کالم
خود را در آغاز به ســه قسم تأکد میبخشــد و سپس در جمله ﴿إِن َّ ُه ل َ َق ْو ُل َر ُس ٍ
ول َكريم﴾ که
جواب قسمهای مذکور بوده و بیانگر حکمی است که گروهی از مخاطبینش آن را به شدت
انکار میکردند ،کالم خود را به وســیله َّ
«إن» و جمله اســمیه و الم قسم ،قوت بخشیده و
آن را تأکید نموده است .نکته دوم :به کار رفتن صفتهای پنجگانه «کریم ،ذی قوة ،مکین،
مطاع ،امین» برای رسول به منظور تأکید حکمی است که جمعی در آن شک و تردید داشتند
و گروهی آن را به شــدت انکار مینمودند و خیال میکردند قرآن ساخته فکر پیامبر اسالم
(ص) است و هیچگونه ارتباطی با مبدء هستی ندارد( .ظهیری)265-266 :1339 ،
نمونههای دیگر:

آه ب ِ ْ ُ
الفُقِ ال ْ ُمبين﴾ ،خداوند مشــاهده کردن پیامبر اکرم (ص)
﴿و ل َ َق ْد َر ُ
در آیه شــریفه َ 24
جبرئیل امین را در افق روشن ،با «الم» قسم و «قد» تحقیقی ،تأکید فرموده همچنین در آیه
﴿و ما ُه َو َع َلى ال ْ َغ ْي ِب ب ِ َضنين﴾ ،خداوند متعال حکم «بخیل نبودن رســولش را نسبت به
َ 24
وحی» به  )1جمله اسمیه  )2باء زائده ،تاکید فرموده و این نیز بخاطر رعایت قاعده مذکور
است در برخورد با مخاطبی که منکر این حکم است.
 .2 .4 .5مجاز

«سئِ َلت» به ضمیر «هی»
﴿و إِذَا ال ْ َم ْو ُؤ َد ُة ُسئِ َ
در آیه شــریفه َ 8
لت﴾ اسناد این فعل مجهول ُ
ت زیرا آنکه «ماهوله»
مستتر در آن که به «الموئودة» برمیگردد ،از باب اسناد مجاز عقلی اس 
حقیقی سوال و بازپرسی است درباره دختری که زنده به گور شده ،قاتلی است که او را زنده
به گور کرده است ،و «موئودة» (دختر زنده به گور شده) تنها مورد سئوال است ،نکته دیگر
اینکه خداوند نفرموده اســت «و اذا قاتل الموئودة سئل» گویا خداوند چنین قاتل بیرحمی
را که فرزند خود را زنده به گور کرده قابل اینکه مورد ســوال و پرسش واقع شود نمیبیند
بلکه مستقیم ًا باید کیفر عمل بیرحمانه خود را که عذاب درناک الهی است ،ببیند( .ظهیری،
)254-255 :1339
 .3 .4 .5استعاره

الص ْب ِح إِذا تَنَفَّس﴾ كلمه «تنفس» استعاره تصريحيه است .استعاره تصريحيه
﴿و ُّ
در آيه شريفه َ
عبارت است از اينكه متكلم در آغاز چيزي را به چيز ديگر در ذهن خود تشبيه كند و سپس
مشبه به را ذكر كرده و از آن مشبه را اراده كند مانند« :رايت اسدا ً في الحمام» ،كه متكلم در
ذهن خود ،رجل شــجاعي را به شير تشبيه نموده و سپس مشبه به (اسد) را ذكر كرده و از
آن مشبه (رجل شجاع) را اراده نموده است و قيد «في الحمام» قرينه آن است و اما در مورد
98

 .4 .4 .5استثناء

در آیه شریفه ﴿إ ِْن ُهو إِالَّ ِذ ْكر ل ِ ْلعالَمين﴾ (تکویر )27/خداوند به وسیله استثناء ّ
«ال» عقیب
َ
ٌ
نفی «إن» که خود یکی از ابزار حصر اســت ،قرآن مجید را منحصر در صفت «تذکر بودن»
فرموده و این از قبیل قصر موصوف در صفت است و شاید اشاره به این نکته باشد که قرآن
تصرف تکوینی در قلوب انسانها نمیکند بلکه تنها ،راه صراط و سعادت را به او نشان داده
و یادآوری عوامل سعادت و شقاوت است نه هدایت تکوینی که خود مستلزم جبر است .با
توجه به این بیان ،ممکن است حصر در آیه شریفه از نوع حصر قلب باشد؛ به این معنا که
برخی از مخاطبان قرآن به خیال باطل خود ،چنین میپنداشتند که قرآن باید تصرف تکوینی
در قلوب انسانها بکند و وظیفه او تذکر و یاد آوری عوامل سعادت و شقاوت نیست ،آیه
شریفه مذکور به وسیله «استثناء عقیب نفی» این اعتقاد باطل را منقلب به عکس آن نموده و
میفرماید وظیفه قرآن تنها تذکر و یادآوری عوامل سعادت و شقاوت است.

 یوکت هروس یغالب و یوحن و یفرص یاهراتخاس و یسانشاوآ رد یشهوژپ

آيه شريفه مذكور خداوند متعال در آغاز ،هواي لطيف پرطراوت حياتبخش صبحگاهي يا
آشكار شدن سپيده طلوع صبح را به نفس آدمي كه مايه حيات و زندگي است تشبيه فرموده
و سپس مشبه به (تنفس) را ذكر كرده و از آن مشبه (نسيم لطيف صبح يا سپيده طلوع آن)
را اراده نموده است( .طباطبایی)1360:20،357،

ازنظر آهنگ پایانی آیات مذکور از چند صنعت بدیعی استفاده شده است:
 .5 .4 .5سجع

سجع ،كهنترين سبك ادبى زبان عربى است كه به نظر برخى ادبپژوهان حلقه ارتباطى
نثر به شــعر بوده اســت اسلوب ســجع عبارت بود از بيان عباراتى كوتاه ،رسا و محكم با
فاصلههايى منظم و هماندازه بين جمالت و برخوردارى هر جمله از نظم قافيه و گسترانيدن
و پيچيدن معنا در طى عبارات با اســتفاده فراوان از تلميحات ،اســتعارات ،كنايات و احيانا
تعبيرهاى معما گونه و راز آلود كه امكان فهم چند معنا در آن متصور بود و از مســئوليت
كاهن در برابر گفته خويش مىكاست.
بهكارگيرى اســلوب ســجع در شمار نسبت ًا وســيعى از آيات قرآن در كنار وجود برخى
شــباهتهاى ظاهرى همچون ادعاى مشترك پيامبر و كاهنان مبنى بر ارتباط با غيب ،زمينه
مناســبى براى مخالفان پيامبر پديد آورده بود كه او را از زمره كاهنان معرفى كرده اصالت و
انحصار پيام او را نفى كنند .اين اتهام به پيوســت پاسخ خداوند به اين اتهام و بيان تفاوت
ماهوى كهانت و نبوت در آياتى چند از قرآن بازتاب يافته است .افزون بر آن در شمار زيادى
از روايات نيز كاهنان نكوهش شــدهاند و مراجعه به آنها كفر و منبع دانش آنها شــياطين
معرفى شده كه پس از نزول پيامبر همين راه ارتباطى نيز بر آنها بسته شد.
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اســلوب ســجع به آيات قرآن به ويژه در دوره مكى اين امكان را بخشــيده كه پندها و
پيامهاى متنوع و داســتانها و امثال گوناگون را در كوتاهترين عبارات در قالبى منظم به هم
دوخته ،با برانگيختن پياپى احساسات و عواطف شنوندگان از ترس و شوق و شرم و خشم
و ...آنها را ناخودآگاه به ايمان و تسليم وادارد.
سوره تکویر جزء سوره هایی است که در آن از آرایه سجع بیشتر استفاده شده است .مانند:

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

)1سجع مرصع :که عبارت است از اینکه همه یا اکثر کلمات دو آیه یا دو مصرع شعر از
نظر وزن و قافیه (آخرین حرف کلمه پایانی) یکسان باشند ،این صنعت در آیات شریفه ﴿
بال سيِّر ْت َو إِذَا ال ْ ِع ُ ِّ
َّس﴾ (لیل)18-13/
س َو ُّ
الص ْب ِح إِذا تَنَف َ
شار ُعط َل ْت َو اللَّ ْيلِ إِذا َع ْس َع َ
َو إِذَا ال ْ ِج ُ ُ َ
به خوبی پیداست.

 )2سجع متوازی :عبارت است از یکسان بودن کلمه پایانی دو آیه یا دو مصرع و بیشتر از
نظر وزن و قافیه .مانند آیات زیر:
وس ُز ِّو َج ْت (َ )7و إِذَا ال ْ َم ْو ُؤ َد ُة ُسئِ َل ْت ( )8ب ِ َأ ِّي َذنْ ٍب قُتِ َل ْت
َ
﴿و إِذَا الْبِ ُ
حار ُس ِّج َر ْت (َ )6و إِذَا ال ُّن ُف ُ
َّ
ِ
ِ
َ
ُ
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َ ْ
َ ْ َ َ
َّس (﴾)18
تَنَف َ
 )3سجع مطرف :به معنی مختلف بودن وزن کلمه پایانی آنهاست مانند آیات زیر:
طاع ثَ َّم أَمينٍ (َ )21و ل َ َق ْد َر ُآه ب ِ ْ ُ
ون ( )26إ ِْن ُه َو إِ َّ
مين (﴾ )27
﴿م ٍ
الفُقِ ال ْ ُمبينِ ( )23ف ََأ ْي َن تَ ْذ َهبُ َ
ال ِذ ْك ٌر ل ِ ْلعال َ َ
ُ

نتیجهگیری

سوره مبارکه تکویر از ساختارهای زبانی و موسیقائی هماهنگ و منظمی تشکیل شده که
همه اجزاء و عناصر آن در ارتباطی منظم و منسجم با یکدیگر قرار دارند و همه در خدمت
محتوا و اهداف این سوره به کار گرفته شدهاند .محتوای سوره مبارکه تکویر در بخش اول
یعنی از آیه  1تا  14عبارت است از  .1 :بیان نشانه های قیامت  .2تأکید بر نقش و اهمیت
کلیدی عملکرد هر انسان در تعیین سرنوشت او در جهان پس از مرگ و در بخش دوم یعنی
از آیه  15تا  29عبارت است از  .1 :منزه دانستن رسول اکرم (ص) از جنون  .4منزه دانستن
قرآن کریم از مداخله شیطان  .5تأکید بر جهانی بودن پیام وحی  .6تأکید بر اختیار انسان در
انتخاب مسیر زندگی  .7تأکید بر نقش اراده خداوند و احاطه آن بر خواست و اراده آدمی.
این محتوا بر مبنای تسلســلی منظم و با مقدمه چینی هدفمند بیان شــده به گونهای
که بخش اول به منزله مقدمه چینی برای بیان موضوعات بخش دوم اســت .از سوی دیگر
ســاختار زبانی و موســیقائی نیز کامال در خدمت این محتوا قرار دارد .انتخاب واژه «إذا»،
استفاده از افعال مجهول ،رعایت فواصل آیات متناسب با موضوع هر قسمت .برجستهسازی
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 -قرآن کریم
 -ابن سيده ،علىبن اسماعيل (1421ق)« :المحكم و المحيط األعظم» ،بیروت :دار الكتب العلمية ،چاپ اول.
 -ابن فارس ،احمدبن فارس (1404ق)« :معجم مقاييس اللغة» ،قم :مكتب االعالم االسالمي ،چاپ اول.
 -ابن منظور ،محمدبن مكرم (1414ق)« :لسان العرب» ،بیروت :دار صادر ،چاپ سوم.
 -ابن منظور ،احمدبن مکرم (1375ش)« :لسان العرب» ،بیروت :دار صادر.
 -ابوالفتوح رازى ،حسينبن على (1408ق)« :روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن» ،مشهد :بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوى ،چاپ اول.
 -ازهرى ،محمدبن احمد (1421ق)« :تهذيب اللغة» ،بیروت :دار احياء التراث العربي ،چاپ اول.
 -بنت الشاطی ،عایشه (1376ش)« :اعجاز بیانی قرآن» ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 -بینات ،مصاحبه با آیتاهلل معرفت ،ش.6
 -دیانتی ،محمد (« :)1375پیشدرآمدی بر سبکشناسی قرآن» ،نشریه علوم ومعارف قرآن2 ،
 -زمخشری ،محمود (1407ق)« ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ،بیروت :دارالکتاب العربی ،چاپ سوم.
 -طبرسی ،فضلبن حســین (1372ش)« ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن» ،تهران :انتشارات ناصر خسرو،
چاپ سوم.
 -طباطبایی ،محمدحســین (« :)1374المیزان فی تفسیر القرآن» ،ترجمه :موسوی همدانی ،قم :انتشارات
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تحليلسبكشنایسسورهنجم
(تاریخ دریافت 99/10/13 :تاریخ پذیرش)99/12/10 :

حسین مهتدی
2
زهرا رنجبر
1

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

 .1مقدمه

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

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

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

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

 مجن هروس یسانشكبس ليلحت

پاسخگویی به سواالت زیر است:

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

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

 .2مفهوم سبکشناسی

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

 .3نگاهی اجمالی به سوره نجم

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

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

 مجن هروس یسانشكبس ليلحت

 .4سطوح سبکشناسی سوره نجم

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

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

ســجع آن اســت که کلمات آخر قرینهها در وزن یا حرف ر ّوی یا هر دو موافق باشند.
(الهاشــمی )347/2 :1389 ،به ســجعهای قرآن کریم به طور اختصــار و به منظور احترام
«فواصل» میگویند( .محمدی )312 :1389 ،تسجیع :آن است که سخن را با سجع بیاورند،
و آن ســخن را مســجع و جملههای مشــابه را قرینه میگویند .سجع آن است که کلمات
آخــر قرینهها در وزن یا حرف روی یا هر دو موافق باشــند( .عرفان )347 :1394 ،به طور
کلی میتوان گفت که ،ســجع ویژگیهای بنیادین زبان عربی است و میدان بروز و نمایش
اســتعدادها و خالقیتهای ادبی عرب زبانان در کارکردهای گوناگون کالم .اهمیت سجع
تا بدان جاســت که عموما بزرگترین سخنوران عرب ســجع را سرمایه اصلی کار خویش
میساختهاند و با آن ســجع ،دلها را میربودهاند و جانها را به بند میکشیدهاند( .محبتی،
)66 :1380
سجع که در آیات قرآن بیشتر به اسم فاصله دیده میشود سبب انسجام یک متن میشود
که خود انواعی دارد :سجع متوازی و مطرف و متوازن که به ترتیب از بهترین و باالترین نوع
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ســجع به ضعیفترین نوع سجع نام برده شده است .در سوره نجم دو نوع سجع (فاصله)
قابل مشاهده است و این بدین معناست که خداوند هر جا که الزم باشد برای انسجام آیات
با محتوای متفاوت از سجع قوی یا ضعیف استفاده میکند.
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سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

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

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

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

 مجن هروس یسانشكبس ليلحت

سجعی در آنها به کار رفته باشد خود دارای انسجام و تناسب با بقیه آیات هستند.

 .2 .1 .4آوای حروف

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

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

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

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

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

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

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

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

«ثم»
 .1 .4 .2 .4حرف َّ

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

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

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

 .3 .4سطح بالغی
 .1 .3 .4قصر

قصر در اصطالح فن بالغت عبارت است از :حبس صفت در موصوف یا حبس موصوف
در صفت اســت که منظور از صفت ،نعت (از توابع پنجگانه) نیست ،بلکه «حالت یا عمل
و فعلی اســت که به کسی یا چیزی اسناد داده شدهاست» و یا از آن سلب میگردد و شامل
حصر فعل در فاعل ،خبر در مبتدا ،صفت در موصوف و ...است( .نصیریان)100 :1386 ،
األخر ُة َو ُ
األولَی﴾ «هلل» که جارو مجرور متعلق به خبر محذوف است بر
در آیه ﴿ 25فَلِلَّ ِه ِ َ
مبتدای خود «االخره» مقدم شــده اســت که این حصر تقدیم ما ح ّقه التاخیر است که قصر
حقیقی از نوع افراد و قصر صفت در موصوف اســت زیرا مالکیت را در خداوند محصور
ات َو َما فِی َ
او ِ
األ ِ
رض ﴾...نیز چنین قصری رخ داده
﴿و ِ َّل َما فِی َّ
الس َم َ
کرده است .در آیه َ 31
اســت و باز هم «هلل» که جارو مجرور متعلق به خبر محذوف اســت بر مبتدای خود (ما)
مقدم شده است و اینکه هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است را برای خداوند متعال
محصور کرده است و باز هم قصر حقیقی از نوع افراد و قصر صفت در موصوف است.
َ ُ
خری﴾ جارو مجرور «علیه» که متعلق به خبر محذوف َّ
أن
﴿و َّ
در آیه َ 47
أن َع َلی ِه النَّشأ َة األ َ
اســت ،بر اسم َّ
أن «النشأه» مقدم شده و هدف از این تقدیم این است که تحقق جهان دیگر
و بر پایی قیامت که وعده الهی است را حتمی نشان دهد .قصر از نوع تقدیم ما ح ّقه التاخیر
است.
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َ َ
َّ
در آیه َ 26
رضی﴾ قصر در این
اء َو یَ َ
﴿ل تُغنِی َش َفا َعتُ ُهم َشیئًا إ َِّل ِمن بَع ِد أن یَأذ ََن اللُ ل ِ َمن یَ َش ُ
آیه به شیوه نفی و استثناء است و مقصود از این قصر این است که انجام هر کاری فقط به
دست خدا و به اجازه اوست ،تنها اوست که تعیین میکند که چه اتفاقی بیفتد و چه اتفاقی
نیفتد.
 .2 .3 .4تضاد
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در سوره نجم تضادهایی به کار رفته است که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره میشود:
األ ِخر ُة َو ُ
 .1در آیه ﴿ 25فَ ِللَّ ِه َ
األولَی﴾ کلمههای «االخره و االولی» متضاد همدیگرند و این
َ
دو در یک آیه آمده تا به مشرکین بگوید که نه تنها شما در آخرت به آرزوهایتان نمیرسید
بلکه دنیا هم در دست خداست و اوست که مشخص میکند چه کسی به چه چیزی دست
پیدا کند و اینکه اول و آخر هر چیز به دست خداست.
َ
َ
ضح َ
ات َو أَحیَاَ /و أَن َّ ُه َخ َل َق
ک َو أَ َبکیَ /و أَن َّ ُه ُه َو أَ َم َ
﴿و أن َّــ ُه ُه َو أ َ
 .2در آیــه  43و  44و َ 45
وجیــنِ ال َّذ َکــر َو ُ
األنثَی﴾ نیز تضاد بین کلمات «أضحک و أبکــی  /أمات و أحیا  /الذکر
ال َّز َ
َ
و االنثــی» وجود دارد و هــدف از آوردن همه اینها این بوده که همــه کارها را برای خدا
منحصرکند و او در ربوبیت شریکی ندارد و این انحصار با افرادی که واسطه هستند و یا که
افرادی سبب این کار میباشند منافاتی ندارد؛ مثل اینکه علت خنده و گریه هر فردی اعضاء
و روحیات اوســت یا مثل اینکه امور طبیعی یا غیر طبیعی علت مرگ یا زنده شدن و یا در
خلقت نر و یا ماده بودن ،زیرا که همه این امور به خداوند برمیگردد و همه اینها نیز مسخر
امر خدایند و تا خداوند به امری دستور ندهد هیچ کدام از این اتفاقات نمیافتد.
 .3 .3 .4تکرار

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

نتیجهگیری

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

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

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

سبکشنایسسورهالبلد(سطحآوایی،واژگاین،نحوی)

2

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

 )1استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)( ،نویسنده مسئول) alireza.shaikhi@yahoo.com
 )2استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) alireza.shaikhi@yahoo.com
 )3دانشجوی دکترا دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) hojjat.ranji@alumni.aut.ac.ir

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

121

 .1مقدمه

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

آیات الهی در کتابهای آسمانی مختلف به ویژه در قرآن کریم از همان ابتدای نزول توجه
و تحلیلهای بســیاری را به خود اختصاص داده است .این متون با هدف هدایت بشر فارغ
از ابعاد زمانی و مکانی هستند .قرآن کریم به عنوان معجزهای الهی و به دلیل برخورداری از
زبان و ساختاری کام ً
ال متفاوت و همچنین به مثابه یک متن واال و فاخر دینی و ادبی همچون
دریایی بیکران ،محققان و اندیشمندان بسیاری را در خود غرق نموده و عظمت و گستردگی
خود را در برابر آنها متجلی کرده است .با تکیه بر این مقدمه تبیین گوشهای از زوایای ادبی
و هنری این متن آســمانی نیازمند پژوهش و تحقیق است .از آنجا که معجزه این متن الهی
در زبان و ســاختارهای بالغی و نحوی و آوایی آن رخ نموده است ،واکاوی ابعاد زبانی آن
با روش سبکشناســی میتواند اندکی از زیباییها و اسرار آیات الهی را برای عالقمندان و
قرآن پژوهان روشن سازد.

با سبکشناســی هر متنی میتوان ویژگیهای زبانی و پیوند آن را با محتوای متن آشکار
کرد .نکته بســیار مهم در سبکشناســی تحلیل بافتار زبانی است؛ تا خوانشی نو و متفاوت
در پیونــد بــا معنای متن ارائه داد .هــر چند این معجزه الهی چارچوبی فرا ســبکی و فرا
بشــری دارد ،لکن با کاربست ابزارهایی (زبانی -ادبی) امکان برجستهنمایی جلوههای نو و
منظرههایی مغفول مانده را همراه با خوانشی جدید برای مخاطب میتوان فراهم کرد .دانش
سبکشناسی با پیوند میان زبانشناسی و نقد ادبی توانسته است در این حوزه نقشی اساسی
و البتــه علمی ایفا کند و گامی در جهت بارز نمودن ابعاد زیباییشناســیک متون ادبی و به
ویژه کالم الهی بردارد.
لذا در این نوشــتار تالش شــده اســت تا با روش توصیفی -تحلیلی و با به کارگیری
مؤلفههای سبکشناســی ،سوره مبارکه بلد در سه ســطح آوایی ،واژگانی و نحوی بررسی
گشته ،ژرفساخت محتوایی آن با توجه به این سطوح سبکی تبیین گردد تا از این رهگذر
گوشــههایی از اعجازات زبانی و ادبی قرآن با خوانشی متفاوت در نظر آید .این تحقیق در
پی پاسخ گویی به سواالت زیر است:
 -1مهمترین مؤلفههای سبکی سوره مبارکه بلد چیست؟

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

هرچند که در خصوص قرآن و سبکشناسی سورههای آن پژوهشها بسیارند ،اما هر یک
از این پژوهشها تنها ذرهای از اقیانوس بیکران کالم الهی را به تصویر کشیده است .به عنوان
مثال کتاب «سبکشناسی قرآن کریم» اثر عبدالرئوف حسین با نگاهی گذرا به سبکشناسی
برخی آیات پرداخته اســت .همچنین کتاب «اعجاز القرآن و البالغة النبویة» اثر رافعی و نیز
122
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«التصویر الفنی في القرآن» اثر مشهور سید قطب .در این میان رسالههای دانشگاهی و مقاالتی
نیز به رشــته تحریر درآمده است که با روشی مستقل برخی از سور قرآنی را سبکشناسی
نمودهاند و ذکر تمامی آنها در این مجال نمیگنجد .مانند «بررســی سبکشناســی سوره
توبه» (دانشگاه تربیت مدرس ،فرشته بهرامیان ،ارشد )1392 ،و یا «سبکشناسی سوره انعام»
(دانشگاه اراک ،مجید ویسمه ،ارشد )1393 ،و همچنین مقاالتی با عنوان «سبکشناسی سوره
واقعه بر اســاس تحلیل زبانی»« ،سبکشناسی سوره حجرات»« ،سبکشناسی سوره مریم»،
«سبکشناسی سوره نازعات» و......

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

 .2چارچوب نظری
 .1 .2مفهوم سبکشناسی

بیشــتر نویســندگان بر این نظر هستند که اصطالح ســبک علیرغم کاربرد فراوان آن،
تعریفی ســهل و ممتنع دارد .شاید بتوان گفت سبکشناســی به دلیل در برگرفتن تمام
جوانب یک متن از زوایای مختلفی مورد توجه ادیبان و ناقدان بوده اســت ،ولی بسنده
کردن به یک تعریف خاص به معنای غفلت از جنبههای دیگر این دانش قلمداد میگردد.
این دانش به دلیل ارتباط و خویشــاوندی با زبانشناسی و نقد ادبی ،رویکردهای بسیاری
دارد و همین مطلب ســبب تعریفهای متعدد و چندجانبه از سبک و سبکشناسی شده
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اســت .بســیاری از پژوهشگران بر این باورند که «شــارل بالی ( )1947-1865با کتاب
معروف خود «پژوهشی در سبکشناســی فرانسوی» بنیانگذار علم سبکشناسی است».
(الســمری )254 :2011 ،نگاهی که شــارل بالی به ســبک دارد در حقیقت بر «تحلیل
ویژگیهای سبکی در دسترس زبان تأکید دارد( ».جیمرو )114 :1384 ،شارل بالی معتقد
است «سبکشناسی تنها به مطالعه بخشی از زبان نمیپردازد؛ بلکه از زوایای خاصی تمام
ســاختار زبان را تحلیل میکند( ».السدّ  )62 :1997 ،سبکشناسی بالی کوچکترین واحد
زبانــی یعنی آوا تا بزرگترین واحد زبانی یعنی جمــات ،بند و گروه را در بر میگیرد.
ایــن نگاه به طور کلی در غالب تحلیلهای سبکشناســی به دلیــل ارتباط این دانش با
زبانشناسی است که توجه جدی به بعد زبان ادبی دارد؛ به گونهای که برخی این دانش را
زیر مجموعه دانش زبانشناســی قرار میدهند .از سویی ویژگیهای سبکی ،ویژگیهای
زبانی را نیز شامل میشود در حقیقت سبک ،نمودی است که در صورتهای زبانی متبلور
میشــود .گاهی این اختالط و در هم تنیدگی قلمرویی سبب پدید آمدن تعاریفی سنگین
و پیچیده میشود.
برخی معتقدند که بوفن نخســتین شخصی است که تعریفی رایج و فراگیر از سبک ارائه
داد یعنی «ســبک خود شخص است»؛ زیرا نمیشود آن را دزدید یا انتقال و یا تغییر داد .به
عبارت دیگر «سبک» در وجود نویســنده جاودانه است و باارزش (ساندیرس29 :2003 ،؛
عیاشی )30 :2015 ،و «جیرو» در تقسیمبندی سبکشناسی معاصر دو رویکرد را نام میبرد.
وی «سبکشناسی بالی را سنتی و ســاختارگرایی یاکبسون را سبکشناسی جدید مینامد.
بر خالف او «دوهرتی» سبکشناســی را برآمده از دو مکتب میداند :مکتب سبکشناســی
فرانســوی با نوشتههای بالی و مکتب سبکشناســی آلمانی که متاثر از کارل فوسلر و لئو
اسپیتزر است( ».أحمد سلیمان)40 :2004 ،
بر خالف بالی که دیدگاهش تنها در حوزه زبان محدود ماند ،اســپیتزر توانســت میان
زبان و ادبیات پلی ایجاد کند و تحول اساسی و جوهری در بررسیهای سبکی ایجاد کند.
(ربابعة )11 :2003 ،بالی از شاگردان دوسوسور بود فلذا پایه آرای وی فقط در بعد زبانی
به جایگاهی باال رسید؛ ولی اسپیتزر برخالف بالی به دلیل آشنایی و تأثیرپذیری از فروید
و کروچه از چارچوب زبانی سبکشناســی خارج شده ،بافت و عوامل بیرونی متن را نیز
در یافتن سبک و روحیات مؤلف به کار بست .هر چند تالشهای اسپیتزر به تدوین دالیل
علمی و مســتند از متن نینجامید ،ولی بستری برای رشد و ارتقای تحلیلهای روانشناسی
و نقد تکوینی شد.
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واژه سبکشناســی در زبان عربی معادل کلمه «أسلوبیه» و به گفته المسدی از دو بخش
تشکیل شده است« :ریشه و اصل کلمه یعنی «اسلوب» ( )styleو پسوند «ـیة» ( .)iqueبنابراین
واژه سبک (االسلوب) دارای مدلولی انسانی شخصی و نسبی است و پسوند «ـیه» (شناسی)

در این تعاریف مسئله مهمی که باید مد نظر قرار گیرد و دستورالعملی در برابر پژوهشگر
باشــد ،گزینش و انتخاب است .در حقیقت باید سبک را از جنبههایی در گزینش معنا کرد؛
زیرا «نگاه به اسلوب به عنوان انتخاب ،به طور کامل با آنچه در زبانشناسی معاصر مبنی بر
اختالف بین زبان و ســخن وجود دارد ،مطابق است؛ زیرا اسلوب مظهری از مظاهر سخن
است بدون اینکه ارتباط آن با زبانی که از امکانات آن بهره برده ،قطع شود( ».محمد ویس،
 )59 :1394بنابراین اصطالح سبکشناســی محدودهای بســیار گسترده دارد که برای بیان
ادبیت یک متن و نمودهای تشخص آن ناچار از بررسی فرم و محتوای اثر است که در پرتو
نحوه گزینش صاحب آن معنا پیدا میکند .سبکشناسی این گستردگی را به دلیل ارتباط با
دانش زبانشناســی و نقد ادبی فراهم نموده است .به عبارت دیگر ،این دانش را باید علمی
میان رشــتهای تلقی کرد که در یک ســوی آن زبانشناســی و در دیگر سوی آن نقد ادبی
بیشترین تأثیر را در شکلگیری پایههای این دانش بر عهده دارند.
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به بعد علمی و عقلی اختصاص دارد .از این روی سبکشناسی در جستجوی پایههای علمی
برای تحکیم دانش سبک است( ».بیتا )34 :بنابر این دیدگاه ،این دانش با رویکردی واقعبینانه
و عینی ویژگیهای زبانی و ادبی متون مورد مطالعه را در ساختاری مشخص و علمی مورد
بررســی و تحلیل قرار میدهد .به همین دلیل یاکبسون میگوید« :سبکشناسی شاخهای از
شاخههای درخت زبانشناسی است» و از دیدگاه ریفای سبکشناسی توصیفی از متن ادبی
بر اساس روشهای برگرفته از زبانشناسی است( ».همان)47 ،

 .2 .2معرفی اجمالی سوره بلد

سوره بلد بیست آیه دارد .این سوره در صحیح بخاری با نام سوره « ال أقسم» (البخاری،
 )1258 :2002و در مصحفها و کتب تفســیری با عنوان «البلد» ذکر شده و در قرآن بعد
از ســوره فجر آمده است .ولی درباره ترتیب نزول این سوره اختالفاتی است .مثال برخی
آن را ســوره  36و بعد از نزول سوره «ق» میدانند( .السیوطی )35/1 :2008 ،برخی آن را
مکی میدانند و برخی مدنی .اما «قول جمهور بر مکی بودن آن اســت( ».الثعالبی:1997 ،
 )590/5این سوره در عین کوتاهی مفاهیمی بسیار دارد که نمیتوان تنها به معنای ظاهری
آن اکتفــا کرد .به طور خالصه میتوان موضوعات این ســوره را اینگونه بیان کرد :توجه
به مقام مکه و پیامبر ،غرور انســان به قدرتش ،علل تحملناپذیری سختیها در راه خدا،
انفاق و تأثیر آن در ســعادت بشــری ،بندگی خدای متعال ،نکوهش اهل شرک و نفاق،
وعده عذاب کافران و رســتگاری مؤمنان .با تحلیل الگوهای ســهگانه سبکی و زبانی .در
این مقاله عالوه بر این مضامین و مفاهیم سوره مذکور ،الیههای پنهانی معنایی این سوره
نیز تبیین خواهد شد و ارتباط بافت بیرونی و درونی در کشف ظرافتهای معنایی و ادبی
آن روشن خواهد گشت.
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در بررسی سبکی اثر ،موسیقی از جمله اساسیترین عناصری است که باید مورد پژوهش قرار
گیرد .جایگاه الیه آوایی در بررســیهای سبکی به اندازهای است که برخی آن را «مایه رستاخیز
کلمات در زبان و نظام واژهها قلمداد کردهاند که سبب تشخص کلمات در زبان میشود( ».شفیعی
کدکنی )7 :1388 ،این مسئله در رابطه با قرآن و زمان نزول آن اندکی متفاوت است .قرآن زمانی
نازل شــد که در میان اعراب گفتار و کالم چه به صورت منظوم و چه به صورت منثور جایگاه
خاصی داشــت و افتخار عرب به سخنوری بود و همین امر به شاعران و خطیبان جایگاهی واال
بخشیده بود .ریتم و آوای قرآن یکی از عواملی بود که در آن برهه زمان بر معجره بودنش صحه
میگذاشت؛ زیرا معجزات خداوندی در هر دوره مطابق با شرایط و احوالت آن دیار و مردم آن
سرزمین رخ نموده است .تأثیر آوایی قرآن به عنوان بخشی از اعجاز قرآن به حدی بود که روح
و جان عرب بدوی را مسحور خود میساخت و اساس ًا آوردن کالمی آهنگین در سطح آهنگ و
ریتم قرآن جزو تحدیات قرآن بود .آیه ﴿جع ُل َ َ
الصوا ِعقِ َح َذ َر الْمو ِت َو َّ
اللُ
ْ َ
َْ
ون أ َصاب ِ َع ُه ْم فِي آذَانِه ِْم ِم َن َّ َ
ُم ِح ٌ
ِين﴾ (بقره )19/به خوبی بیانگر این مطلب است که آهنگ موجود در این کالم توأم
يط بِال ْ َكافِر َ
با معانی و مفاهیم انســانی و چالش برانگیز چه اندازه بر مخاطب نخستین خود تأثیرگذار بوده
است .در این سطح به تکرار حروف و نقش آنها در تولید معنا و همچنین سجع توجه میشود.
 .1 .1 .3تکرار حروف

در سوره «البلد» فاصله (فواصل اآلیات یا رووس اآلی که از باب عدم تشبیه قرآن به کالم
بشر و سجع این اصطالح وضع شده است) هفت آیه نخست کامال هماهنگ با عنوان سوره
ریتم خاصی را تولید کرده است:
َ
﴿ل أُ ْق ِس ُم ب ِ َه َذا الْبَ َل ِدَ /وأَنْ َت ِح ٌّل ب ِ َه َذا الْبَ َل ِدَ /و َوال ِ ٍد َو َما َول َ َد /ل َ َق ْد َخ َل ْقنَا ْ ِ
ان فِي َكبَ ٍد /أَيَ ْح َس ُب
النْ َس َ
َ
َ
َ
َ
َ
أَ ْن ل َ ْن يَ ْق ِد َر َع َل ْي ِه أ َح ٌد  /يَ ُق ُ
ول أ ْه َل ْك ُت َم ً
ال لُبَ ًدا /أيَ ْح َس ُب أ ْن ل َ ْم يَ َر ُه أ َح ٌد﴾ (بلد)7-1/

بلد
ولد
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کبد

بلد
لبد

احد
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در وهله اول ضرباهنگ موسیقایی پایان هر آیه مانند قافیه شعری سبب التذاذ هنری شده
و نیز کوتاهی هر آیه هم به آن ســاختاری شعری بخشیده است .تکیه اصلی موسیقایی این
بخش بر عهده حرف «دال» به مثابه حرف َروی در شعر و وزن َ
«ف َع ْل» (با تکیه بر وقف)
قرار گرفته اســت .چنین ضرباهنگی در ارتباط منســجمی با ساختار آغازین سوره صورت
پذیرفته است .ابهام موجود در آغاز سوره که در ساختار «ال أُ ْق ِس ُم» مشاهده میشود هماهنگ
و متناســب با ویژگیهای آوایی و بافت ســوره برای تشویق و توجه مخاطب شکل گرفته
و مانند زنگ هشــدار عمل نموده است .این ویژگی در ساختمان واژهها نیز مشهود است و
حروف «ل-ب-د-ک» نیز که از حروف مجهورهاند داللت بر این معنا دارند .چنین هماهنگی
از نظر معنایی بســیار مهم اســت و داللت بر این امر میکند که خداوند مســئله مهمی را
میخواهد برای بشر عیان سازد .خداوند در آغاز قسم میخورد و آن را نیز با حروف مجهور
شدت میبخشد تا این انسان خفته بیدار شده و به تفکر نشیند .از سویی تکرار واژه «بلد» از
دو امر ناشــی شده است :همسانسازی موسیقایی و ارزش و جایگاه این واژه که از قداست
خاصی نزد خداوند برخوردار است و تکرار آن تأکیدی است بر آن .این ریتم موسیقایی در
سه آیه بعدی با حرف نون و با احساسی عاطفی در میآمیزد:
َ
اه النَّ ْج َديْن﴾ (بلد)10-8/
﴿أل َ ْم ن َ ْج َع ْل ل َ ُه َع ْينَ ْينِ َ /ول ِ َسانًا َو َش َفتَ ْينِ َ /و َه َديْنَ ُ

اگرچه حرف نون از حروف «جهری» اســت ولی با توجه به بافت کالم معنایی دوگانه را
بروز میدهد .بعد «جهری» آن بیانگر شدت و هشدار به آدمی است و بعد «غنهای» آن ،باری
از عواطف و نعمتهای خداوند را در وجود آدمی یادآوری میکند که انسانها غافل از آنند؛
زیرا این «حرف انفی» است و «معموالً هنگام صحبت از سفر و دور شدن ،در صوت گرفتگی
و خفگی ایجاد میشــود و بجای خارج شدن از دهان از بینی خارج میگردد( ».نجار:2017 ،
1586؛ عباس )120 :1998 ،ای انسان آیا ما برایت چشم و زبان و لبها را قرار ندادیم و تو را
هدایت نکردیم؟ ما تو را هدایت کردیم ولی تو خود نخواستی و بیراهه برگزیدی.

در ادامه سوره و در قسمت پایانی آیات ،ساختمان وزنی ،هماهنگ با ساختار فواصل هفت
آیه نخســتین ادامه مییابد .این هماهنگی در ساختمان آوایی که مانند قافیه عمل میکند از
نظر آوایی و معنایی سبب یکپارچگی و انسجام میان آیات میشود که تصویری از مشقت و
رنج آدمی و از سویی عذاب مشرکین را بیان میدارد .میزان شدت و جهری بودن صوت در
این فواصل نیز در حروف «ب-ق-غ-ر-م» کامال مشــهود است در ساختمان کلماتی مانند:
«ال ْ َع َقبَةََ ،رقَبَةَ ،م ْس َغبَ ٍةَ ،م ْق َرب َ ٍةَ ،م ْت َرب َ ٍةَ ،م ْر َح َم ِةَ ،م ْي َمنَ ِةَ ،م ْش َأ َمةُّ ،م ْؤ َص َد ٌة»
حرف قاف «از حروف شــدید و انفجاری است و آواشناســان و عالمان تجوید این حرف را
مجهور میدانند با اینکه در عصر حاضر به صورت مهموس تلفظ میشود( ».السعران ،بیتا)160:
بنابراین تکرار حروف مجهور در ســاختمان وزنی ،واحد بخش موسیقایی این سوره را به خود
اختصاص داده است که هماهنگ با مضمون سوره به عنوان شاخصه سبکی آن میتوان قلمداد کرد.
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 .2 .1 .3سجع (فاصله /رووس اآلی)

«ســجع در متون نثری مانند قافیه در شعر عمل میکند( ».ابن وهب الکاتب-208 :1967 ،
 )209و به عبارت دیگر بدیلی اســت برای قافیه در متون نثری و ادبی هر چند که به خالف
قافیه از ملزومات به شمار نمیآید« .مکث و ریتمی که سجع ایجاد میکنند به زیبا ساختن کالم
میافزاید( ».زرکشی )54/1 :1410 ،و این زیبایی در آهنگین شدن متن تأثیری بسیار دارد.
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در این سوره فاصلهها در سه قسمت بار اصلی موسیقایی را بر عهده دارند .این میزان از
هماهنگی و کوتاهی آیات نظم ویژهای را به آن بخشــیده و تا حدودی آن را به قلمرو شعر
نزدیک ساخته است .کلمات مسجع در قالب یک نمودار ارائه میشود:
بلد
ولد

رقبة

کبد

مرصع
لبد

عقبه

احد

مرصع
متربة

مسغبة

مقربة

شفتین

مطرف
عینین

نجدین

در ســجع مطرف تنها وزن کلمه «شــفتین» با دو واژه همجوار خود یکسان نیست ،ولی
حرف روی یکســان از این تفاوت میکاهد .از ســویی نقش حرف «باء» در قسمت اول و
سوم کامال هویداست .غالب این سجعها از نوع مرصعاند و از نظر وزن و حرف آخر کلمه
«م ْر َح َمةَ ،م ْي َمنَ ِةَْ ،م ْش َأ َمةُّ ،م ْؤ َص َد ٌة» حتی با
(حرف َروی) تناســب دارند .وزن مشترک کلمات َ
حرف َروی متفاوت ســبب خلق آهنگی گوش نواز گشته است .ساختمان وزنی یکسان در
بخش سوم ( 10آیه پایانی) چنین اختالفی را کمرنگ میکند .همچنین حرف روی (م و ن)
هر چند با هم تفاوت ظاهری دارند ،ولی دارای ویژگی یکسانی هستند و آن غنهای بودن این
دو حرف است؛ این خاصیت «سبب کلفت و ضخیم شدن صدا میشود( ».أنیس ،بیتا)20 :
128

 )یوحن ،یناگژاو ،ییاوآ حطس( دلبلا هروس یسانش کبس

بررسی این سوره در سطح آوایی ،سجع و آهنگ موجود در آیات و تکرار حروف متنهی
به ســکون از نظر آوایی نشان دهنده این است که این سوره به منظور تأثیرگذاری بر روی
مخاطب ،به سبک خطابی نزدیک اســت و خطابه در مقایسه با سایر انواع ادبی مانند شعر
با هدف اقناع مخاطب ایجاد میشود؛ مشخصه بارز خطبهها چه قبل از اسالم و چه بعد از
ظهور اسالم ،آهنگین بودن کلمات و جمالت است و نمونه این نوع ریتم و آهنگ در گفتار
خطابی کاهنان دیده میشــود؛ با این حال این بدین معنا نیست که این سوره صرفا تقلیدی
از این گونه گفتارهاست ،بلکه این آهنگ و موسیقی درونی کالم در خدمت رساندن معنا و
مفهوم مورد نظر و اقناع مخاطب است که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهد شد.
 .2 .3سطح واژگانی

واژگان یک متن با هماهنگی و تناسب با هم سبب به وجود آمدن اثری میشوند که این
هماهنگی و تنیدگی از نظر عبدالقاهر جرجانی همان نظم کالم است .نظم کالم سبب ایجاد
بهترین ارتباط نحوی در بین کلماتی میشــود که برای ادای مقصود یا معنی ،به کار گرفته
میشود( .جرجانی )418 :1370 ،از نگاه سبکشناسی بررسی این الیه هرگز به معنای تحلیلی
خشــک و جامد از واژه نیست؛ بلکه کلمه در این الیه مانند ماده خام مد نظر نمیباشد و با
توجه به بافت کالم به آن پرداخته میشود .نوع گزینش واژه و داللتهای ثانویه و ساختمان
آن در متن قرآن بســیار حائز اهمیت است .ساختار متفاوتی که در استفاده از واژگان و بار
معنایی آنها در قرآن کریم به کار رفته است از پیوند عمیقی میان لفظ و معنا حکایت دارد
به نحوی که ارتباط میان فرم و محتوای آن را به مثابه یک کل کالن و منسجم تبیین میکند.

نام این ســوره که برخی از مفسران در تسمیه آن اختالف دارند از یک سو و از دیگر سو ،آغاز
سوره که با ابهام و تأکید همراه است سبب گشته واژگان و داللتهای آنها نیز متناسب با این فضای
ابهام آلود همراه باشد .این مطلب هرگز به این معنا نیست که مقصود از ابهام گنگی کالم باشد ،زیرا
این مسئله به هیچ عنوان در ساختار قرآن کریم مطرح نیست؛ بلکه منظور معانی ضمنی و گستردگی
معنایی است .از سویی در کتب تفسیری از وجوه متعدد معانی از لفظ ابهام استفاده شده است.
 .1 .2 .3واژه بلد

بنا به قول ثعالبی در بین مفسران ،اجماع بر مکی بودن این سوره است و منظور از واژه بلد،
شهر مکه مکرمه است .لکن برخی از منابع با تأکید بر مدنی بودن این سوره باعث اختالف در
تفسیر و مصداق این واژه شدهاند .صاحب روح المعانی به جز  4آیه اول ،این سوره را مدنی
مینامد( .آلوســی )349/15 :1415 ،اقوال مفســران در واژه بلد نیز سبب بروز برداشتهایی
متفاوت از این واژه گشته ،از نگاه مفسرانی که عقیده به مکی بودن این سوره دارند کامال روشن
اســت ،ولی با مدنی دانستن این ســوره این واژه نیازمند تحلیل و استدالل است« .از ابو بزرة

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

129

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

األســلمی روایت است که  2آیه نخست سوره در فتح مکه بر پیامبر نازل گشت( ».السیوطی،
 )352/6 :1404روایــت مذکور این قول را تقویت میکند که حتی ســورههایی را که بعد از
هجرت در مکه هم نازل شدهاند ،با توجه به محل نزول آن مکی بدانند .مفسران در خصوص
تسمیه سور قرآنی چنین میگویند« :آیاتی که پیش از هجرت نازل شده مکی هستند و آیاتی
که بعد از هجرت نازل شده مدنی چه در شهر مکه بوده باشد و چه در مدینه( .عام الفتح یا در
حجة الوداع یا در خالل سفرهای پیامبر) (السیوطی )11/1 :2008 ،فارغ از این مطالب باید گفت
آنچه در توضیح و تفسیر واژه بلد میتواند رفع ابهام کند این است که این سوره در مکه نازل
شده است و سیاق و ویژگیهای آیات مانند کوتاه و خطابی بودن آیات ،وجود عبارت ال أقسم
و همچنین خطاب کلی در آیات که متوجه نوع بشر است و نه انسان خاصی ،این نظر را تأیید
میکند که سوره در مکه آن هم زمانی که پیامبر با یاران اندک خود در این شهر در محاصره و
در اقلیت بودند نازل گشته است( .سید قطب)3912/6 :1425 ،
 .2 .2 .3واژه ِح ّل

مفسران در تحلیل این واژه غالب ًا با تکیه بر مکی بودن این سوره به آن پرداختهاند و معانی
مختلفی را برای آن ذکر کردهاند .با توجه به حوادثی که در فتح مکه رخ داد ،برخی قائل به
این هســتند :تنها روزی که پیامبر در آن مشرکان را کشت و قتل مشرکان حالل شد با تکیه
به این آیه و واژه بوده اســت و پس از آن روز مکه به حرمت خود مثل ســابق باقی ماند و
برخی نیز قسم خداوند به این شهر را بنا بر این گفته عربها «شرف المکان بالمکین» ،حاکی
از مقام و مرتبت واالی پیامبر میدانند که در آنجا حضور داشــت و به معنای مقیم و ساکن
آن را تفســیر نمودهاند .این تفسیر سبب میشود عالوه بر قداست مکه با ساکن شدن پیامبر
و تکرار واژه بلد این قداست چندین برابر شود .قسم به مکه خود نشان از اهمیت آن دارد
از سویی حضور پیامبر در مکه نیز بر اهمیت آن میافزاید و عالوه بر این تکرار بر تأکید و
تثبیت آن در ذهن یاری میرســاند و نباید صرف حضور پیامبر را دلیل بر مقدس بودن این
شــهر دانست؛ زیرا این شهر حتی قبل از ورود پیامبر قداست داشت و خداوند هم قبال در
سوره «تین» به این شهر امین قسم خورده بود .اگر چه این نظر قول برخی از مفسران را در
این که مکه قداست خود را از وجود پیامبر بر گرفته است را نفی میکند ،ولی نمیتوان منکر
این شد که حضور ایشان در مکه بر منزلت و مرتبت این شهر افزوده باشد.
این کلمه به همین صورت چهار بار در قرآن استفاده شده است و دیگر مشتقات آن بیش
از  30بــار از قبیل «أحل /حالل /یحل /تحل /یحلل» که از این مقدار ،تنها شــش مورد به
معنای اقامت یا نازل شــدن بوده و همین مسئله ،یعنی کاربرد پر بسامد آن در معنای حالل
مفســران را بر آن داشــته تا از آن به معنای حالل تعبیر کنند و اظهاراتی در این باره به زبان
آورده و مواردی را به پیامبر (ص) از قبیل کشتار و مباح شدن خون و مال مشرکان در روز
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 .3 .2 .3واژه والد و ولد

نکره بودن این دو واژه بر ابهام آنها افزوده است .برخی تنکیر این واژگان را مفید تعظیم
و منظــور از آن را آدم یا ابراهیم (ع) میداننــد (البیضاوی ،بیتا )492/5 :و برخی عالوه بر
نسبت دادن آن بر ذریه ابراهیم ،نکره بودن را مفید عمومیت ذکر میکنند( .االیجی الشیرازی،
 )491/4 :2004با توجه به معطوف واقع شدن این کلمه به مقسمبه قبلی و با توجه به منزلت
و ارزش آن به نظر میرســد منظور از این دو کلمه نمیتواند مفید عمومیت باشد .در قسم
ارزش و اعتبار مقســم به بسیار مهم است و نمیتوان به چیز نامشخص و کلی قسم خورد
و شکل تنکیری این واژه با توجه به معطوف علیه آن تا حدودی قابل تحلیل است .اگرچه
خداوند در قسم اولی با ضمیر اشاره و ال موجود (هذا البلد) بر معرفه بودن آن تأکید داشته،
تغییر ســیاق و عدول از معرفه مفید فایدهای اســت و شاید منظور از آن دعوت به تفکر و
اندیشه در ساختار سوره و از سویی ایجاد ریتم و موسیقایی آن بوده باشد .ولی از نظر معنایی
نکره بودن این بخش با توجه به قسم و علمیت موجود در آیات پیشین ،بر تعظیم و تفخیم
والد داللت دارد و استفاده از موصول غیر عاقل بجای عاقل نیز در همین راستا بوده و بیانگر
﴿و َّ
اللُ أَ ْع َل ُم بِما َو َض َع ْت﴾( .طباطبایی)290/20 :1390 ،
مدح است مانند آیه  36آل عمرانَ :

 )یوحن ،یناگژاو ،ییاوآ حطس( دلبلا هروس یسانش کبس

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

 .4 .2 .3کبد

اگر آیه چهارم سوره بلد را آیه اصلی سوره بلد بدانیم که آیات قبل و بعد از خود را تحت
الشعاع قرار داده و معنای مرکزی سوره بر محور همین آیه بوده ،بیشک این کلمه مهمترین
واژه ســوره بلد است .لذا باید در مرکز توجه باشــد .آیات اول تا سوم در قالب قسم و به
عنوان مقدمه تأکید بر این گزاره است که انسان همواره در سختی بوده و جالب اینکه «کبد»
تنها یک بار در قرآن بهکار رفته اســت .کاربرد این واژه میتواند تا حدودی در تحلیل واژه
«نجدین» کارآمد باشد که در ادامه خواهد آمد .در حقیقت خداوند با ذکر چندین قسم این
مســئله را برای مخاطب بیان میکند که آدمی در سختی و مشقت خلق شده است .به قول
یکی از مفســران «انسان از زمان انعقاد نطفه تا زمان مرگ در هر عمل و مرحلهای از حیات
خود با رنج و ســختی روبهرو اســت از سختی عادت به محیط تا تعلم ،تفکر ،جاه و مقام،
شهوت و عقیده و ( .»...قطب)3912 /6 :1425 ،
کلمات ب ه کار رفته در آیات این ســوره ،حتــی از نظر معنایی بر محور معنای واژه «کبد»
میچرخــد :کلمات «اهلکت» (وجود تکلف در فعل)« ،لبــد» (زیاد)« ،نجدین» (منطقهای که
برخالف ســهل ،مرتفع است)« ،اقتحم» (ورود سخت و با زور به جای تنگ)« ،عقبه» (گردنه
کوهستانی ناهموار)« ،رقبه» (به عنوان بخشی از بدن که عضو مهمی را حمل میکند و بار زیادی
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را متحمل میشود)« ،مسغبة» (گرسنگی شدید که همان قحطی است)« ،مقربة» (قرابت خیلی
نزدیک)« ،متربة» (شدیدا ً خاکآلود که کنایه از فقر شدید است)« ،مرحمة»« ،میمنة» و «مشأمة»
که هر دو ،اسم مکان دال بر تکثیر دارد مانند «مأسدة» و «مأذبة»( .سیبویه)94/4 :1988 ،
لبد
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أهلکتُ

مؤصدة
المشأمة

النجدين

الميمة

اقتحم

کبد
مرحمة

العقبة

متربة

رقبة
مسغبة

مقربة

مقربة

وزن مفعلة در کلمات «مســغبه ،متربه ،مقربه و مرحمة» مصدر میمی هستند .هدف از به
کارگیری این وزن ،عالوه بر تناســب موسیقایی و آهنگین ،داللت بر کثرت و مبالغه است؛
زیرا مصدر میمی به دلیل وجود «تاء» مبالغه و حرف «میم» برکثرت و شدت معنا داللت دارد.

132

اشاره شــد که آیه چهارم سوره بلد معنای مرکزی را تشکیل میدهد .این معنایی است که
ساختار بیانی و نحوی و ترکیب جمالت نیز در شکل گیری این معنا نقش ایفا میکند .آیات
پیشین بخشی از ترکیب قسم بوده و آیات پسین نیز با هدف تقریر جمله قسم در نزد مخاطب
آورده شده است .این جمله مقید به هیچ قیدی نیست و بر رنج و مشقت فطری که با خلقت
او توأم اســت داللت دارد تا روزی که رخ در نقاب خواهد کشید .او در این مسیر ،شکننده و
آسیب پذیر و فراموشکار است؛ لذا آیات بعدی کوششی است برای یادآوری این معنا .آیات
این سوره با نظم و ترکیب دوگانه سعادت و مشقت را ترسیم میکند که از نظر قرآن ،دست
یابی به سعادت ،نه فردی  -چه از نظر بعد تالش و کوشش و چه از نظر تحصیل نتایج آن -
بلکه جمعی است .لذا بر عضو بینایی و بهرمنده بودن آن به عنوان قویترین ابزار کسب تجربه
و معرفت تأکید میکند تا این مشقت دیده شود و با زبان و بیان ،برای حرکت دسته جمعی به
منظور کاستن آن در اجتماع انسانی حرکت شود .آیه هفتم تلنگری است بر اینکه فاعل خیرات

 .5 .2 .3واژه نجدین

این واژه توسط بسیاری از مفسرین به «راه خیر و شر» معنا شده است و هرکدام ادله خود
را درباره آن بیان نمودهاند و حتی مقالهای با عنوان «مراد از نجد و نجدین» در این حوزه به
نگارش درآمده است و نویسنده آن تمام اقوال موجود درباره این واژه را بیان و تحلیل نموده
و قائل به این است که ادله روایی قائل راه خیر و شر ،ضعف سند دارند و حمل آیه بر این
معنا موجب تکلف است ،فلذا دیدگاه (هدایت انسان به دو پستان مادر هنگام تولد) در تفسیر
آیه بر دیگر اقوال برتری دارد .سبک خاص سوره سبب شده این واژه نیز مانند واژگان (بلد،
ولد ،والد) از گستردگی و پیچیدگی معنایی برخوردار باشد و مفسرین در تبیین و تفسیر آن
متکی به ادله و شواهد روایی و قرآنی برآیند.
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زیرنظر قرار دارد و نباید با منت و مبالغه ،در این مسیر خلل ایجاد کند و اینکه مسیر پیش رو
سخت و راه پر پیچ و خمی است که الزمه آن ،تالش و کوشش روز افزون است.

پذیرفتن این دیدگاه (هدایت انســان به دو پستان مادر هنگام تولد) بدون توجه به سیاق
کلی سوره تا حدودی شاید قابل قبول باشد؛ زیرا خداوند قبل از این واژه نعمتهای خود را
برای بشــر ذکر میکند که به او چشــم و زبان و لبها را بخشید و سپس او را به دنیا آورد
(خلقی نیکو و کامل) و به ســوی پستانها روان شد .این چنین تحلیلی متناسب با کلمات
پیشین هماهنگ است و از طرفی بر نعمت و هدیه الهی نظر دارد ولی با توجه به بافت کلی
سوره و همچنین ذکر واژه (کبد) و در ادامه تقسیم انسان به اصحاب میمنه و مشأمه معنای
دیگری را بر این واژه وارد میکند که با طرح کلی ســوره هماهنگ است و آن سختیها و
رنجهایی اســت که انســان پیش رو دارد و او است که میتواند مسیر خود را انتخاب کند.
عالمه طباطبایی از جمله مفسرینی است که حمل النجدین به معنای سینه مادر انسان را بعید
و دور از ذهن میداند( .طباطبایی )292/20 :1390 ،چنین نگرشــی در بطن خود نیز معنای
دیگری را برای مخاطب روشن میسازد و آن اصل انتخاب و اختیار در انسان است .چنین
معانی برداشت شده از این واژه سبب گستره معنایی آن شده است :اول با توجه به بافت کلی
سوره و دیگر با توجه به نعمت و فضل خداوندی بر انسان.
عالوه بر این دیدگاهها شاید بتوان گفت موسیقی و ریتم سبب گشته این واژه به صورت مثنی
ظاهر شود و «ین» بر اساس تبعیت از واژگان قبلی بر این کلمه عارض شده باشد .در صورت
پذیرفتن این قول شاید برخی از ابهامات موجود رفع گردد همچون مواردی که در قرآن کریم
در حوزه خفض به جوار یا مسئله مجاورت برخی از نحویان و مفسرین اشاره میکنند.

بررسی آیات و کلمات بعدی و سیاق آنها نشان می دهد که نجدین را باید دو مسیر و راه
مرتفع گرفت .همانگونه که در آیات قبل اشاره شد که در این سوره دوگانه سعادت و شقاوت
ترسیم شده است ،در آیات بعدی این ترسیم و تعیین مرز بین آنها نمایانتر میشود که عقبه
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سختترین این مسیرها بوده است؛ چرا که آزاد کردن برده و اطعام در شرایط قحطی نظر به
نظام اجتماعی غالب در اولویت و کمبود منابع مالی و نگرانی از هالک شدن ،نیاز به همت و از
خودگذشتگی باالیی دارد ولی نتیجه آن ،مورد پسند و مقدمه عملی بری رسیدن به ایمان است.
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آنچه مسلم است اسلوب متفاوت این سوره از یک سو و گستره معنایی آن از سوی دیگر
سبب گشته خداوند با چنین بافتی مخاطب را به تفکر و اندیشه وا دارد و کوتاهی آیات و
ریتم روان آن سبب سرعت و شتاب خواننده نگردد؛ بلکه مخاطب را وادارد در کنار موسیقی
و تناسب آوایی با تأمل و اندیشه در واژگان به انسجام کالم وحی و گستره معانی آن رهنمون
شــود .همچنین استفاده از کلمات «عین ،شفه ،لسان» بیش از آنکه به معنای ظاهر آن توجه
شود با مبنا قرار دادن بافت کلی سوره داللت بر اندیشه دارد .خداوند با ذکر این کلمات بشر
را به تفکر فرا میخواند ،زیرا الزمه تفکر زبان است.
 .3 .3سطح نحوی

چگونگی ساختار جمله ها ،زمان افعال ،اسمیه و فعلیه بودن جمالت و دیگر موضوعات
نحوی و دســتوری در این بخش از سبک شناسی مورد بررسی قرار میگیرد و یافتن پیوند
میان ســاختارهای نحوی و معنای اثر از اهمیت باالیی برخوردار اســت .کشف این پیوند
ارتباط میان سبک و اندیشه صاحب متن را به نمایش میگذارد( .شمیسا)156-155 :1373 ،
در سبکشناســی الیهای «کثرت کاربرد ساختهای نحوی خاص ،پیوند میان سبک و زبان
را ایجاد میکند و نظام نحوی و دستوری مجزایی را شکل میدهد( ».فتوحی )48 :1391 ،از
جمله ســاختارهای نحوی خاص این سوره میتوان به موارد زیر اشاره نمود که در راستای
سبک آن تحلیل میشود.
 .1 .3 .3ساختار آغازین سوره

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

ال
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 .2 .3 .3جمالت اسمیه و فعلیه

تکرار

اقسم

هذا البلد

ادوات
تاکید

عطف

به قسم

قد

لـ قسم

خلق

در ادامــه وقتی مخاطب مورد خطاب واقع میشــود ،فعل مضارع با توجه به بافت معنایی
ظاهر میگردد .بررسی بسامد جمالت اسمیه و فعلیه نشان میدهد که تعداد این دو نوع فعل
تا حدودی به صورت مســاوی استفاده شده است .یکی از ویژگیهای فعل مضارع داللت بر
استمرار و حدوث است خداوند در آیه  6 ،5و 7به بهترین شکل آن را بیان میدارد﴿ .أَيَ ْح َس ُب
ول أَ ْه َل ْك ُت َماال لُّبَ ًدا /أَيَ ْح َس ُــب أَن ل َّ ْم يَ َر ُه أَ َح ٌد﴾ چنین کاربردی کام ً
أَن لَّن يَ ْق ِد َر َع َل ْي ِه أَ َح ٌد /يَ ُق ُ
ال
بیانگر خلقیات انســانی است که نفس اماره بر او دیکته میکند و همیشه این گمان را دارد
که کسی او را نمیبیند و کسی هم نمیتواند بر او فائق آید و همیشه نیز چنین تصوراتی را
در خیال خود دارد و در عین حال مدعی اســت که اموال زیادی را هزینه کرده و هدر داده
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است .این ساختار یعنی مضارع آمدن فعل هماهنگ با ویژگیهای فکری و درونی آدمی به
خوبی اســتمرار و تکرار مداوم آن را از جانب آدمی به تصویر میکشد .چنین خصوصیتی
ســبب میشود از انجام اعمال صالحه و خیر دوری گزیند که خداوند به آنها با واژه عقبه
اشاره میکند:
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عقبه

فک رقبة

اطعام

ابن عاشور بر این نظر است که منظور از عقبه «فک رقبه و اطعام» است که به اعمال صالح
و شاق داللت دارد و از باب تشبیه معقول به محسوس است( ».ابن عاشور)357/30 :1384 ،
و هر آنکه ایمان بیاورد و به این اعمال بپردازد حال او ،شــامل پیام اثباتی خداوند ﴿أُ ْولَئِ َ
ك
َ
َ
اب ال ْ َم ْش َأ َم ِة﴾
اب ال ْ َم ْي َمنَ ِة﴾ خواهد شــد و هر آنکه نپذیرد و عصیان کند یقین ًا از ﴿أ ْص َح ُ
أ ْص َح ُ
به شمار خواهد رفت.
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آیات یازده به بعد این ســوره ترسیم مسیر برای بندگان اســت؛ بندگانی که در نقطهای
زندگی میکنند که در اقلیت هســتند .این آیات در کنار آیه چهارم و همچنین آیات بعدی
معنای مرکزی متن را که همان تحمل مشــکالت و سختی جهت برون رفت از آنهاست،
شکل میدهد .انسان در سختی آفریده شده است با این حال ،او لوازم قدرت چه از نظری
جسمانی و چه از نظر امکانات مالی را دارد از این جهت ،او باید از این امکانات و لوازم در
مسیر درست استفاده کند؛ این مسیر درست برای جامعه آن روز و حتی جوامع امروز ترسیم
شده ،یعنی همان آزاد کردن انسانها و پایان دادن به بردهداری و ایجاد جامعه آرمانی و اطعام
افراد نیازمند مانند ،یتیم و مسکین است .البته این موارد و یا به عبارت بهتر اولویتهایی که
مورد تأکید قرار گرفته ،متصف به صفات دیگری نیز هســتند .از جمله مؤمن بودن و اصل
توصیــه متقابل به صبر و رحمت .با ایــن حال ،با آمدن کلمه «ثم» که بر تأخیر داللت دارد،
این شائبه یعنی نگاه گزینشی اسالم به بحث کمک به طبقه مستمند را رد میکند .از نظر این
آیات ،رهایی از «کبد» که ویژگی آفرینشــی انسان معرفی شده و باید از خودگذشتگی کرد
و به تعبیر قرآن ،از عقبه که گردنه کوهستانی صعب العبور است ،عبور کرد .حرکت در این

اصحاب املیمنة
اصحاب املشأمة
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مســیر یا خالف آن ،منجر به دو گروه میشود که وجه تسمیه هر یک از آنها بیانگر عمل
آنهاست.

 .3 .3 .3استفهام

همانگونه که ذکر شــد اســلوب بهکار رفته از نظر موسیقایی چه در سطح واژگان و چه
در ســطح آیات که کوتاه و ریتمدار هستند ،به اسلوب خطابی شباهت دارد .در این اسلوب
ابتدا گزارههای آیات تا آیه چهارم اخباری (چه فعلیه و چه اســمیه) است .همانند خطبهها
ــب أَن لَّن يَ ْق ِد َر َع َل ْي ِه أَ َح ٌد/
و همین که به این آیه میرســد ،استفها م شروع میشود﴿ :أيَ ْح َس ُ
َ
َ
َ
َ
يَ ُق ُ
ول أَ ْه َل ْك ُت َم ً
اه
ال لُّبَ ًدا /أيَ ْح َس ُــب أن ل َّ ْم يَ َر ُه أ َح ٌد /أل َ ْم ن َ ْج َعل ل َّ ُه َع ْينَ ْينِ َ /ول ِ َسانًا َو َش َفتَ ْينِ َ /و َه َد ْينَ ُ
النَّ ْج َديْنِ ﴾ (بلد )10-5/این استفهامها از نوع تقریری بوده و خداوند با طرح این پرسشها از
انسان به عنوان مخاطب کالم خود اقرار میگیرد .مالزمت جمالت استفهامی در کنار اخباری
از اســلوب خطابی است که بیشترین تأثیر را در مخاطب دارد و از آنجایی که پاسخ به این
پرســشها ،از نوع اقراری است و انســان در مقابل چنین سؤاالت بدیهی چارهای جز اقرار
ندارد؛ لذا گزارههای بعدی را میپذیرد و با صاحب سخن همراهی میکند.
 .4 .3 .3طول جملهها

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

ال أق ِ
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نتیجهگیری

َّج َديْ ِن
َ
وه َديْنَاه الن ْ

فَال اقْتَ َح َم ال َْع َقَبَََ

ص َدةم
َعلَْي ِه ْم َن م ٌر ؤُ ْ َ

سوره بلد علیرغم اختالفات موجود در مکی و مدنی بودن آن به نظر میرسد با توجه به
عبارات کوتاه ،ریتم خاص ،ساختار خطابی آن و همچنین ابعاد هدایتگری که غالب ًا در سور
مکی حضور دارد ،مدنی قلمداد کردن آن را منتفی سازد .در خصوص مؤلفههای سبکی این
ســوره با نظر به صورت و معنا تناسب و هماهنگی خاصی وجود دارد که در سطوح مورد
بررسی به دست آمد .مضمون سوره که تشویق و بیداری انسان را برعهده دارد به طور کامل
با نوع موسیقایی آن که غالب ًا از حروف مجهور بهره گرفته در انسجامی محکم بیان گشته و
تکیه آوایی ساختمان کلمات مسجع نیز بر پایه این حروف شکل گرفته است و حتی با تغییر
عاطفه و احســاس ابعاد دوگانهای در داللتهای این حروف در قسمت سوم سوره ﴿أَل َ ْم
اه النَّ ْج َد ْينِ ﴾ حرف روی متفاوت مشاهده میشود .این
ن َ ْج َع ْل ل َ ُه َع ْينَ ْينِ َ /ول ِ َسانًا َو َش َفتَ ْينِ َ /و َه َد ْينَ ُ
هماهنگی در ساختار و گزینش واژگان نیز کام ً
ال مشهود است و انتخاب واژگانی چون «والد،
ولد ،کبد ،نجدین ،عقبه» سبب شده ابهام و گستره معنایی خاصی داشته باشند و هماهنگ با
آغاز سوره که خود نیز بر ابهام داللت دارد در یک سبک و ساختار روایت شوند .از سویی
ظاهر آیات که به مشــقتهای انسانی و غرور و خودپسندی او اشاره دارد ،امر مهم دیگری
را بیان میکند که در قســمت سوم آیه در واژگان «چشم و زبان و لبان» باید جستجو کرد.
خداوند در واقع با اشاره به این واژگان به صورت ضمنی خواستار تفکر آدمی است که در
آیات فراوانی از قرآن وجود دارد؛ ولی سیاق و سبک این سوره به گونهای دیگر و غیرمستقیم
بر این مسئله تأکید دارد و از سویی تلنگری است بر نعمتهایی که خداوند بر بشر بخشیده
تا از موضع اســتعال و غرور خود دست کشد و شــکرانه نعمت او کند که نشانه تواضع و
فروتنی در برابر خالقی اســت که به او وجود بخشیده و کرامت داده است .از سویی بافتار
کلی متن با توجه به این واژگان اصل دیگری را مطرح میسازد و آن اصل اختیار است .چنین
تناسبی میان فرم و محتوا سبب پیوند میان سطوح سبکی آن شده و کوتاهی جمالت در کنار
گســتره معنایی الفاظ و وجود تعمیم که نکره و ابهام از نمودهای آن است ،در تأثیرگذاری
آیات در مخاطب نقش ب ه سزایی داشته است.

 -قرآن کریم.
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 -البیضاوی ،ناصرالدین أبی سعید عبد اهلل بن عمر بن محمد الشیرازی (بیتا)« :انوار التنزیل و اسرار التاویل
المسمی تفسیر البیضاوی» ،بیروت :دار الفکر.
 -الثعالبی المالکی ،عبدالرحمن بن محمدبن مخلوف أبی زید« :)1997( ،الجواهر الحســان في تفســیر
القرآن» ،علق علیه و خرج احادیثه :الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل احمد عبد الموجود ،بیروت:
دار احیاء التراث العربي.
 -جیمرو ،کاتانو (« :)1384سبکشناسی» ،ترجمه فرزین قبادی ،نامه فرهنگستان ،شماره  ،28صص .121-112
 -ربابعة ،موســی (« :)2003األســلوبیة مفاهیمها و تجلیاتها» ،االردن :دار الکندي للنشر والتوزیع ،الطبعة
األولی.
 -زرکشی ،محمدبن بهادر (« :)1410البرهان في علوم القرآن» ،بیروت :دار المعرفة.
 -ســاندیرس ،فیلی (« :)2003نحو نظریه اسلوبة لسانیة» ،ترجمه :خالد محمود جمعة ،دمشق :دار الفکر،
الطبعة األولی.
 -السد ،نورالدین (« :)1997األسلوبیة وتحلیل الخطاب» ،الجزائر :دار هومة.
 -السیوطی ،جالل الدین (« :)2008االتقان في علوم القرآن» ،بیروت :دار الفکر
 -ـــــــــــــــــــــ (« :)1404الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور» ،قم :کتابخانه عمومی حضرت آیت
اهلل العظمی مرعشی نجفی (ره).
  --سیبویه ،ابوبشر (« :)1988الکتاب» ،تحقیق :عبدالسالم محمد هارون ،القاهره :مکتبة الخانجی ،الطبعة
الثالثة.
 -شفیعی کدکنی ،محمدرضا (« :)1388موسیقی شعر» ،نشر آگه.
 -شمیسا ،سیروس« :)1373( ،کلیات سبک شناسی» ،ج  ،2تهران ،انتشارات فردوس.
  --عبدالعزیز الســمری ،ابراهیم (« :)2011اتجاهات النقد االدبی العربی في القرن العشرین» ،القاهرة :دار
اآلفاق العربیة ،الطبعة االولی.
 -عبدالقاهر جرجانی« :)1370( ،اسرار البالغه» ،ترجمۀ جلیل تجلیل ،تهران ،دانشگاه تهران.
 -عیاشي ،منذر (« :)2015األسلوبیة وتحلیل الخطاب» ،دمشق :دار نینوی ،الطبعة االولی.
 -طباطبايى ،محمدحســين« :)1390( ،الميزان في تفسير القرآن» ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -لبنان -
بيروت ،چاپ.2 :
 -فتوحی ،محمود (« :)1391سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها» ،تهران :سخن ،چاپ سوم.
 -قطب ،سید (« :)1425فی ظالل القرآن» ،بیروت :دار الشروق.
 -محمد ویس ،احمد (« :)1394آشنایی زدایی از منظر پژوهشهای سبک شناختی» ،ترجمه شهریار نیازی
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سبک زباین قرآن در گزارههای اخالقی
(تاریخ دریافت 1400/01/15 :تاریخ پذیرش)1400/03/15 :
سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

سید محمد نقیب
2
اکرم سادات سیدی
1

چکیده
قــرآن کریم بــه ارزشهای واالی اخالقی و نقش ســازنده و تأثیرگذار آنها در پرورش و
تعالی روح انســان اهمیت داده و تأکید ویژه نموده اســت .این کتاب الهی که برای هدایت
آحاد بشر در طول زمان نازل شده است ،برای رساندن انسان به سر منزل مقصود که همان
اتمام و اکمال اخالق و مکارم آن و نهادینه کردن آن در جامعه اســت ،از سبک های زبانی
گوناگون بهره برده است؛ درپژوهش پیش رو برای نیل به فهم صحیح و کامل از گزارههای
اخالقی قرآن ،بامطالعهی کتابخانهای و روش توصیفی -تحلیلی به بررسی و تحلیل سبک
زبان قرآن در گزارههای اخالقی پرداخته شده و این نتیجه به دست آمده است که خداوند
متعال ،با توجه به تفاوت انســانها در خلقیات و روحیات ،برای هدایت حداکثری و نهادینه
کردن مکارم اخالق در وجود انسان از ســبکهای متنوع زبانی مانند زبان تصویرگر ،زبان
تمثیل ،زبان تشــبیه ،زبان تعلیم ،زبان تربیت ،زبان موعظه ،زبان داستان و قصه گو و ...در
گزارههای اخالقی بهره برده است.
واژگان کلیدی :زبان ،زبان قرآن ،سبک زبان چندوجهی ،گزارههای اخالقی.

 .1مقدمه

زبان به معنای توانمندی ســاخت نشانههای لفظی برای انتقال معانی به دیگران (سعیدی
﴿خ َل َق ا ِ
نسان َع ّل َمه
روشــن )8 :1391 ،از ویژگی های خدادادی مخصوص انســان استَ :
ال َ
البیان﴾ از این رو انسان برای ایجاد رابطه تفهیم و تفاهمی و انتقال مقصود خود به دیگران
َ
از ایــن نعمت الهی بهره می بــرد .خداوند در قرآن نیز با همین زبــان مقصود خود را به
بشــر رسانده است ﴿و ما ارسلنا من رسول اال بلســان قومه﴾ از این رو شناخت زبان قرآن
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 )1استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم (نویسنده مسئول) ،ایمیلamin200057@yahoo.com :
 )2طلبه سطح  4تفسیر و علوم قران جامعه الزهرا ،ایمیلakramsadat.seyedi@yahoo.com :

 قالخا یاههرازگ رد نآرقینابز کبس

یکی از مباحث زیر بنایی در فهم صحیح مراد جدی خداوند اســت .مفسران وعالمان علوم
قرآنــی بویژه در دهههای اخیر و بــا توجه به دیدگاههای مطرح در مورد زبان متون مقدس
و دیدگاههای هرمنوتیکی ،به دیدگاه خود در مورد زبان قرآن میپردازند تا مشــخص گردد
خداوند در گزارههای وحیانی از چه گونههای زبانی برای رســاندن مقصود خود بهره برده
اســت و از چه طریقی میتوان به مراد الهی رســید .از این رو هر مفسر پیش از آغاز تفسیر
موضع خود را در خصوص زبان قرآن تعیین میکند.

در خصوص زبان قرآن دیدگاههای متنوعی از سوی عالمان اسالمی مطرح گردیده است.
مانند زبان عرف عام ،عرف خاص ،هدایت ،فطرت ،عرفی فراعرفی و یکی از دیدگاهها در
باب زبان قرآن دیدگاه زبان چند وجهی زبان قرآن است که نسبت به دیدگاههای دیگر جامعتر
و دربردارنده همه جوانب دیدگاههای دیگر است ،زیرا در این دیدگاه باور بر این است که
قرآن نسبت به هر گروهی از زبان خاص آنها استفاده کرده است( .مؤدب1388،ش )188:با
توجه به این که مباحث زبان قرآن بسیار گسترده است ،پژوهش پیش رو به بررسی سبک
چند وجهی زبان قرآن در گزاره های اخالقی میپردازد .و به این ســوال پاســخ میدهد که
قرآن در گزارههای اخالقی از چه گونههای زبانی برای رســاندن کامل مقصود جدی خود
بهره برده است .پیامبر گرامی اسالم (ص) اکمال و اتمام ارزشهای واالی اخالقی را هدف
لتَ ِّم َم َم َکا ِر َم ْ َ
از بعثت خود بیان داشــتهاند« :إِن ََّما ب ُ ِع ْث ُت ِ ُ
ال ْخ َلقِ »(طبرسی1372 ،ش)50/10 :
بنابرایــن ،بین بعثت پیامبر (ص) و کامل کردن ارزشهــای واالی اخالقی ،پیوندی عمیق
وجود دارد .این رابطه ناگسستنی ،اهمیت ارزشهای برجسته اخالقی را میرساند.
قرآن کریم که معجزه جاویدان رســول خدا (ص) است ،نیز تأکید بسیاری بر گزارههای
اخالقی داشته است و از وجوه مختلف زبان در جهت پرورش اخالقی مخاطبان خود بهره
برده است.

در بارهی زبان قرآن پژوهشهای مختلفی انجامشده است .این پژوهشها بیانگر رویکردها
و دیدگاههای اندیشــمندان مسلمان در مورد زبان قرآن است دیدگاههایی مانند زبان فطری،
زبــان عرف عام ،زبان عــرف خاص ،زبان تمثیل ،زبان رمز و اشــاره ،زبان هدایت و زبان
ترکیبی .ازجمله این پژوهشها مقالهای است با عنوان «زبان قرآن» که توسط زینب باستانی
به رشته تحریر درآمده است و نظریات مختلف را در باب زبان قرآن مطرح و نقد کرده است.
همچنین مقالهای با عنوان «گزارههای اخالقی قرآن و چگونگی نظاممندی سازی آن» توسط
حسن سراج زاده به رشته تحریر درآمده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که به لحاظ
زبانشناختی ،زبان قرآن ساده است نه ادبی و خاص و از همان سازوکارهای رایج و قواعد
حاکم بر تعامالت بشر بهره برده است.
بهطورکلی پیشــینه خاصی در مورد سبک زبان قرآن در گزارههای اخالقی وجود ندارد و
پژوهش مســتقلی در این زمینه صورت نگرفته است ،بنابراین نوآوری این پژوهش به این
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است که به بیان تنوع سبکهای زبانی در گزارههای اخالقی قرآن کریم میپردازد.

 .2مفهوم شناسی
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اخالق ،جمع خُ لق است به معنای سرشت ،خوی ،طبیعت و امثال آن؛ که به معنای صورت
درونی و باطنی و ناپیدای آدمی به کار میرود و با بصیرت درک میشــود؛ در مقابل خُ لق،
خَ لق اســت که بهصورت ظاهری انسان گفته میشود و با چشم قابلرؤیت است( .زبیدی،
بیتا۲۵۷/۲۵:؛ ابن منظور1414 ،ق)۸۶/۱۰ :
هرکدام از فالسفه و دانشمندان ،از منظر خود به واژه اخالق نگریستهاند و تعاریف فراوان
و متفاوتــی را ارائه دادهاند .آیتاهلل مصباح یزدی در تعریف اخالق مینویســد« :اخالق به
صفات درونی گفته میشــود که در درون انسان نهادینه شده است .این واژه ،هم خویهای
نیکو و پسندیده مانند جوانمردی و دلیری و هم خویهای زشت و ناپسند همچون فرومایگی
و بزدلی را شــامل میشود( ».مصباح یزدی1376 ،ش )19 :اخالق اسالمی نیز به بخشی از
آموزههای دین اســام گفته میشــود که از فضایل و رذایل اعمال انسان سخن میگوید.
(موسوی بجنوردی1385 ،ش)۱۲۸۵ :
زبان قرآن یکی از گرایشهای رشــته علوم قرآن اســت که مفاهیم ،گزارهها و آموزههای
قرآن را از جنبههای گوناگون زبانی مطالعه و پژوهش میکند( .ســعیدی روشن1385 ،ش:
)228

 .3سبک زبان تصویری

قرآن کریم برای دســتیابی انسانها به ارزشهای واالی اخالقی و نهادینه کردن آنها،
از زبان تصویری اســتفاده کرده است و با به کار بردن این زبان موجب شده است که افراد،
زیبایی امور اخالقی پسندیده و زشتی امور اخالقی ناپسند را ،در مقابل چشمان خود مجسم
نموده و کام ً
ال درک کنند.
 .1 .3تعریف تصویر

تصویر در لغت به معنای صورت و شکل دادن به کسی یا چیزی است و به معنای نقش
کردن ،رســم نمودن و آفریدن نیز آمده اســت( .راغب اصفهانی1376 ،ش :واژه «تصویر»)
مصور نیز ازجمله صفاتی است که برای خداوند متعال در قرآن مجید ذکر شده استُ ﴿ :ه َو
َّ
الل ال ْ َخال ِ ُق الْبَا ِر ُئ ال ْ ُم َص ِّور﴾ (حشر)۳۴/

تصویر در اصطالح ،اســتفاده از کلمات و جمالت بانظمی دقیق و به شیوههای لطیف و
هنری است بهطوریکه معنا و مفهوم خاصی را در قالب حقیقتی زنده و مجسم ترسیم کند
و ضمن برانگیختن خیال و احساسات مخاطب فکر و پیام خاصی را نیز به وی انتقال دهد؛
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 .2 .3تبیین زبان تصویری در قرآن

زبــان تصویری در قرآن کریم از زبانهای محدودی نیســت که در چند جای این کتاب
آســمانی استفادهشده باشد ،بلکه از زبانهایی است که خداوند متعال بسیار از آن بهره برده
است تا جایی که برخی محققین معتقدند سهچهارم قرآن کریم را زبان تصویری دربر گرفته
است (سید قطب1415 ،ق )۳۴ :و اوج زیبایی زبان تصویری را در این کتاب جاودان میتوان
مشاهده کرد.

 قالخا یاههرازگ رد نآرقینابز کبس

بهعبارتدیگر ،تصویر همان پردهبرداری از معانی با تعابیری زنده و احســاسبرانگیز است.
(الصغیر1412،ق)۲۱ :

خداونــد متعال در قرآن کریم با بهرهگیری از زبــان تصویری امور اخالقی را بهصورت
صحنههایی زنده و متحرک به نمایش درآورده اســت تا عالوه بر زینت بخشــیدن به کالم،
باعث عمق بخشیدن به معنای کالم شود و تأثیر کالم را مضاعف کند.

یکی از زیباترین تصاویر ارائهشــده در قرآن کریم ،تصویر یک عالم منحرف و دنیاپرستی
است که در ابتدا از نظر ایمانی مقام واالیی داشته است ،بهطوریکه خداوند متعال او را حامل
آیــات خود قرار میدهــد و فرصت کاملی برای هدایت و راه یافتــن او به بارگاه کبریاء در
اختیارش میگذارد ،اما دچار غرور میشود و خود را از وسوسه شیطان که دشمن تمام فضایل
اخالقی اســت؛ در امان میداند و به همین خاطر تحت تأثیر وسوسههای شیطان قرارگرفته و
وابســته به دنیا و مادیات میشود ،بنابراین با چرخشی سریع از آنهمه درجات به پایین و به
پستترین مرتبه ممکن کشیده میشود .قرآن کریم وی را اینچنین به تصویر میکشد:
َ
ینَ .و ل َ ْو ِش ْئنا
یناه آیاتِنا فَانْ َس َل َخ ِم ْنها ف ََأتْبَ َع ُه َّ
یطان ف َ
الش ُ
َکان ِم َن الْغا ِو َ
﴿و آتل َع َلیه ِْم نَبَأ ال َّ ِذی آتَ ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ناه بِها َو لکنَّ ُه أ ْخ َل َد إِلَی ال ْر ِ
کمثَلِ الْک ْل ِب إ ِْن تَ ْحم ْل َع َلیه ی ْل َه ْث أ ْو تَ ْت ُرک ُه
ض َو اتَّبَ َع َه ُ
ل َ َرف َْع ُ
واه ف ََمثَ ُل ُه َ
ین ک َّذبُوا بِآیاتِنا فَا ْق ُص ِ
کرونَ﴾ (اعراف ۱۷۵/و )۱۷۶
ص ال ْ َق َص َ
ی ْل َه ْث ذلِک َمثَ ُل ال ْ َق ْو ِم ال َّ ِذ َ
ص ل َ َعلَّ ُه ْم یتَ َف ُ
«و برای آنها بخوان سرگذشــت آنکس را که آیات خود را به او دادیم ولی (سرانجام) از
(دستور) آنها خارج گشت و شیطان به او دستیافت و از گمراهان شد؛ و اگر میخواستیم
(مقام) او را با این آیات (و علوم و دانشها) باال میبردیم (اما اجبار برخالف سنت ماست
لذا او را به حال خود رها ساختیم) ولی او به پستی گرائید و از هوای نفس خویش پیروی
کرد او همچون ســگ (هار) اســت که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را برون
خواهد کرد و اگر او را به حال خود واگذاری باز همین کار را میکند (گویی آنچنان تشنه
دنیاپرســتی است که هرگز سیراب نمیشود) این مثل جمعیتی است که آیات ما را تکذیب
کردند این داستانها را (برای آنها) بازگو کن شاید بیندیشند (و بیدار شوند)»
خداوند متعال در این آیه عالم دنیاپرست را بهصورت سگی به تصویر کشیده است که اگر
رانده شــود زبان بیرون میکشد و اگر هم رانده نشود زبان بیرون میکشد و بهعبارتدیگر
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مدام زبانش از دهان بیرون اســت و تشنهای است که سیراب نمیشود و با این تصویرگری
ضمن تحقیر و ناپاک شمردن چنین شخصی ،به زیباترین صورت ممکن به انسانها گوشزد
میکند که تحت تأثیر وسوسههای شیطان قرار گرفتن ،تبعاتی مانند دنیاپرستی و دلبستگی
شدید به مادیات و  ...را به دنبال خواهد داشت و موجب میشود که به سرنوشتی مثل این
عالم دنیاپرســت دچار شوند و از تحصیل ملکات و فضایل اخالقی محروم بمانند .آیتاهلل
مصباح یزدی در مورد نقش بازدارنده شیطان و هوای نفس ،در راه تحصیل ملکات و فضایل
اخالقی ،اینچنین نوشــتهاند« :آنچه ما را از وصول به ارزشهای اخالقی بازمیدارد در یک
عنوان کلی هوای نفس است که موضوع یا متعلقش زندگی دنیاست و بهوسیله شیطان ،تأیید
و تزیین میگردد( ».مصباح یزدی)۲۰۹/۱ :1376 ،

خداونــد متعال در آیهای دیگر ،برای اینکه انســانها را متوجه کند که عاقبت تبعیت از
شــیطان دور شدن از مســیر حق و تمام فضائل اخالقی است ،شیطان را مانند موجودی به
تصویر میکشد که دارای گامهایی استَ ...﴿ :و ال تَتَّبِ ُعوا ُخ ُط ِ
الش ِ
کم َع ُد ٌّو ُمبِین﴾
وات َّ
یطان إِن َّ ُه ل َ ْ
(بقره)168/

خداوند متعال در این آیه شریفه میتوانست بفرماید از شیطان تبعیت نکنید ،اما برای اینکه
اهمیت این موضوع و عواقب تبعیت از شیطان را برساند ،شیطان را مانند انسانی به تصویر
کشیده که دارای گامهایی است و همانطور که انسان گامبهگام از جایی بهجای دیگر حرکت
میکند ،تبعیت از شیطان نیز گامبهگام و لحظهبهلحظه انسان را به دنبال خود میکشاند و از
یک گناه به گناهی دیگر میکشاند؛ تا بهطورکلی از مسیر حق منحرف سازد؛ بنابراین انسان
باید از کوچکترین کاری که پیروی از شیطان محسوب میشود ،دوری کند ،زیرا این دشمن
قسمخورده ،کسی است که اولین بار آدمی را از بهشت وصال الهی راند و همیشه و در همه
زمانها نیز گامبهگام ،او را دنبال میکند( .سید قطب)۸۵ :۱۳۶۰ ،
خداوند متعال در ســوره بقره منافقان را اینچنین به تصویر میکشــد﴿ :وَ ِم َن النَّ ِ
اس َم ْن
ض فَزا َد ُهم َّ
َّ
ی ُق ُ
ذاب
ین فِی قُ ُلوبِه ِْم َم َر ٌ
اللُ َم َرض ًا َو ل َ ُه ْم َع ٌ
یو ِم ْال ِخ ِر َو ما ُه ْم ب ِ ُم ْؤ ِمنِ َ
ول َ
آمنَّا بِالل ِ َو بِال ْ ْ
ُ
َ
ون﴾ (بقره« )10- 8 /و گروهی از مردم (منافقان) گویند :ما ایمان آوردهایم
یم بِما کانُوا یک ِذب ُ َ
أل ِ ٌ
به خدا و ب ه روز قیامت و حالآنکه ایمان نیاوردهاند .در قلبهای ایشان بیماری است ،خدا
بر بیماری آنها بیفزاید و برای ایشــان عذابی دردناک اســت ،به سبب آنکه پیوسته دروغ
میگفتند» مقصود از مرض وجود برخی آثار ســوء این صفت در فرد منافق است بنابراین
خداوند آن را به صورت محسوس درآورده است( .کشاف)56/1 :1407،
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این آیه منافق را بهصورت انســانی ترسیم میکند که قلبش بیمار است و همانطوری که
بیماریهای جسمانی سخت است و اگر انسان به معالجه آن نپردازد و از چیزهایی که برای
آن مریضی ضرر دارد پرهیز نکند ،بهتدریج شدّ ت میگیرد و حتی ممکن است موجب مرگ
و پایان زندگی او شــود ،منافق هم اگر به معالجه خود نپردازد و با ارتکاب گناهان ،بیماری

بنابراین خداوند حکیم در کتاب هدایت خود ،برای دســتیابی انســانها به ارزشهای
واالی اخالقی و رسیدن به سعادت ،آموزههای اخالقی مجرد و ذهنی را با خلعتی از حیات
پوشــانده و در قالبهایی محســوس و قابلفهم برای همگان به تصویر کشیده است ،زیرا
هدف از فرستادن این آموزههای اخالقی ،جامه عمل پوشاندن به این آموزهها و پیاده کردن
آنها بهطور کامل در زندگی و رفتار انسانهاست و این هدف فقط در سایه فهم دقیق و کامل
آن آموزهها محقق میگردد و ازجمله راههای رســیدن به این فهم؛ استفاده از زبان تصویری
است.

 قالخا یاههرازگ رد نآرقینابز کبس

خود را شدّ ت دهد ،پایان کارش ،چیزی جز هالکت نخواهد بود .این ترسیم جالب از نفاق
موجب میشــود که انسانی که دچار نفاق اســت ،برای ریشهکن کردن این رذیله اخالقی،
انگیزه و تالشش بیشتر شود.

 .4سبک زبان تمثیلی

تمثیل برای توضیح و تبیین مطلب اســت که در آن نوعی مقایســه بین دو چیز صورت
میگیرد ،به این معنا که گوینده وقتی مخاطب خود را از درک مطلب عاجز و ناتوان ببیند با
ذکــر مثل و آوردن نمونه ذهن او را برای درک بهتر و عمیقتر آماده میکند ،بهعبارتدیگر
تمثیل میتواند مجمالت را تفصیل بخشد و ابهامات را توضیح دهد( .رشید رضا1414 ،ق:
)168/1خداوند عزوجل نیز برای بیان گزارههای اخالقی عمیق و قابلفهم کردن آنها برای
مخاطبان ،از زبان تمثیل اســتفاده کرده است .بهعنوانمثال برای تبیین و توضیح این مطلب
که صدقهای که ریاکاران میدهند و در پی آن منت نهادن و آزار باشد هیچ فایدهای ندارد و
کم
ماندگار نیســت ،در سوره بقره اینچنین آمده است﴿ :یا أَی َها ال َّ ِذ َ
ین َ
آمنُوا ال تُ ْب ِط ُلوا َص َدقاتِ ْ
َّ
بِال ْ َم ِّن َو ْ َ
کمثَلِ َص ْف ٍ
ئاء النَّ ِ
وان َع َلی ِه
اس َو ال ْ
یو ِم ْال ِخ ِر ف ََمثَ ُل ُه َ
الذی کال َّ ِذی ی ْن ِف ُق مال َ ُه ِر َ
یؤ ِم ُن بِالل ِ َو ال ْ ْ
ی ٍء ِم َّما کسبوا َو َّ
ِین﴾
ون َعلی َش 
راب ف ََأصاب َ ُه واب ِ ٌل فَتَ َرک ُه َص ْلدا ً ال ی ْق ِد ُر َ
اللُ ال ی ْه ِدی ال ْ َق ْو َم الْکافِر َ
تُ ٌ
َُ
(بقره« )۲۶۴/ای کسانی که ایمان آوردهاید! بخششهای خود را با منت و آزار ،باطل نسازید!
همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم ،انفاق میکند و به خدا و روز رستاخیز،
ایمان نمیآورد( ،کار او) همچون قطعهسنگی است که بر آن( ،قشر نازکی از) خاک باشد( ،و
بذرهایی در آن افشانده شود) و رگبار باران به آن برسد( ،و همه خاکها و بذرها را بشوید)
و آن را صــاف (و خالی از خاک و بذر) رها کند .آنها از کاری که انجام دادهاند ،چیزی به
دست نمیآورند و خداوند ،جمعیت کافران را هدایت نمیکند».
این آیه کسی که مال و دارایی خود را ،از روی ریا و به خاطر نشان دادن به مردم بخشیده
است تا باطن خشن و بیثمر خود را با چهرهای از خیرخواهی و نیکوکاری بپوشاند را مثل
قطعهســنگ صاف و لغزندهای میداند که روی آن را قشر نازکی از خاک پوشانده است و
موجب میشود سختی آن سنگ از چشمها مخفی بماند و گمان رود که حاصل خیز است؛
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امــا با بارش باران آن خاک اندک از بین میرود و تنها ســختی ســنگ باقی میماند و بی
محصول ماندن این سنگبر همگان هویدا میشود .این تمثیل زیبا به انسان گوشزد میکند
که همانطوری که سختی سنگ با بارش باران هویدا میگردد ،بهزودی پرده از روی اعمال
ریاکارانه هم کنار میرود و باطن بیثمر عمل ریاکاران آشــکار میشــود؛ بنابراین بخشش
همراه با ریا هیچ خیری ندارد و هیچگونه پاداشی هم به دنبال نخواهد داشت.
سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

آیه بعدی انفاق خالصانه را مثل باغی میداند که در زمین حاصلخیزی قرار دارد ،برخالف
ون
ین ی ْن ِف ُق َ
﴿مثَ ُل ال َّ ِذ َ
انفاق ریاکارانه که آن را مانند مشــتی خاک بر ســنگ صاف دانسته بودَ :
ُ
َ
أَ ْموال َ ُهم ابْتِغاء َمر ِ َّ
کمثَلِ َجنَّ ٍة ب ِ َربْ َو ٍة أَصابَها واب ِ ٌل فَآتَ ْت أک َلها ِض ْع َفینِ فَإ ِْن
ضات الل ِ َو تَ ْثبِیت ًا ِم ْن أنْ ُف ِسه ِْم َ
ُ
َ ْ
َّ
ُ
ل َ ْم ِ
ٌّ
َ
ٌ
ُ
ِ
ِ
ون ب َ ِصیر﴾ (بقره« )265/و کار کسانی که اموال خود را برای
ل
م
ع
ت
ما
ب
الل
و
ل
َط
ف
ل
ب
وا
ها
یص ْب
َْ َ َ
َ
خشــنودی خدا و تثبیت (ملکات انسانی در) روح خود ،انفاق میکنند ،همچون باغی است
که در نقطه بلندی باشــد و بارانهای درشت به آن برسد( ،و از هوای آزاد و نور آفتاب ،به
حد کافی بهره گیرد) و میوه خود را دوچندان دهد (که همیشه شاداب و با طراوت است).
و خداوند به آنچه انجام میدهید ،بیناست».

این آیه شــریفه عمل کسانی که مال و دارایی خود را از روی فضایل اخالقی و به خاطر
خشنودی خدا انفاق میکنند را به باغی سرسبز مثل میزند که پر از خیر و برکت است ،خاک
زیاد و انباشتهای دارد و در زمین مرتفع ،حاصلخیز و در برابر نسیم آزاد و آفتاب فراوان قرار
دارد و زمانی که باران شدیدی بر این باغ ببارد ،نهتنها خاک حاصلخیز آن را با خود نمیبرد؛
بلکه باعث سرسبزی و حاصلخیزی آن باغ میشود و در این باغ حتی اگر باران درشتی هم
نبارد ،چون در بلندی قرارگرفته اســت از هوای آزاد و نور کافی خورشید بهره میبرد و در
معرض پرتوی ریزش شبنم و بارانهای ریز است و لذا زمینش حاصلخیز؛ با طراوت و خرم
است و میوه این باغ از دیگر باغها بیشتر است و حتی به این خاطر که در بلندی قرار دارد،
از خطر سیالب نیز محفوظ است( .مکارم شیرازی1374 ،ش)324/2 :

خداوند حکیم در آیهای دیگر ،برای تفهیم بهتر آثار و برکتهای انفاق خالصانه از تمثیل
ون أَ ْم َوال َ ُه ْم فِی َسبِیلِ َّ
کمثَلِ َحبَّ ٍة أَنْبَتَ ْت
ین ی ْن ِف ُق َ
﴿مثَ ُل ال َّ ِذ َ
جذاب دیگری استفاده کرده استَ :
الل َ
اء َو َّ
کل ُس ْنبُ َل ٍة ِمائ َ ُة َحبَّ ٍة َو َّ
الل َو ِ
َس ْب َع َسنَاب ِ َل فِی ِّ
یم﴾ (سوره بقره)261/؛
الل َ
یضا ِع ُف ل ِ َم ْن َ
یش ُ
اس ٌع َعلِ ٌ
«مثل (انفاقات) کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق میکنند ،مثل دانهای است که هفت
خوشه برویاند ،در هر خوشهای صد دانه باشد و خدا آن را برای هر کس بخواهد دو یا چند
برابر میکند (پس انفاق هر چیزی هفتصد برابر پاداش دارد) و خداوند برای هر که بخواهد
(و حکمتش اقتضا کند) چند برابر میکند و خداوند (ازنظر وجود و توان و رحمت) دارای
وسعت است و داناست».
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خداوند متعال در این آیه شریفه ،انفاق خالصانه را به دانه بذری مثل میزند که وقتی در
دل زمین کاشــته شود ،هفت خوشه میرویاند که در هر خوشه ،حدود صد دانه است .این

خداونــد حکیم در این آیات ،دو حالت متفاوت از انفــاق و نتایجی که بر آن دو حالت
مترتب میشود را در قالب تمثیل بیان میکند تا بندگان متوجه شوند که اگرچه عمل (انفاق)
در ظاهر یکی است؛ اما چون انگیزه و نیتی که قبل از عمل وجود داشته ،متفاوت است ،یکی
(انفاق ریایی) هیچ ثمرهای ندارد ولی دیگری (انفاق خالصانه) ثمره مضاعف دارد ،بنابراین
مؤمنین باید به نقش اصلی و زیربنایی نیت در پذیرفته شدن اعمال ،بسیار دقت کنند.

 قالخا یاههرازگ رد نآرقینابز کبس

تمثیل به انسان میفهماند که همانطور که از یکدانه ،حدود هفتصد دانه برداشت میشود؛
انفاقهایی که برای رضای خداوند متعال صورت گیرد هم صدها برابر پاداش دارد.

خداوند متعال در سوره حدید زندگی دنیوی را به پنج مرحله کودکی ،نوجوانی ،جوانی،
میانسالی و سالمندی تقســیم میکند که همه این مراحل با فریب و نیرنگهای رنگارنگ
همراهانــد ،انســان در دوران کودکی گرفتار لعب یعنی بازی بیهــدف ،در عهد نوجوانی
گرفتار لهو یعنی بازی هدفدار ،در دوره جوانی گرفتار زینت ،در دوران میانســالی گرفتار
الدنْیا ل َ ِع ٌب
فخرفروشی و سرانجام در زمان سالمندی گرفتار تکاثر میشود﴿ :ا ْع َل ُموا أَن َّ َما ال ْ َحیا ُة ُّ
ال َو ْ َ
کم َوتَکاثُر فِی ْ َ
ال ْم َو ِ
ال ْو َل ِد( ﴾ ...حدید )20/و در ادامه برای اینکه
ــو َو ِزینَ ٌة َوتَ َف ُ
َول َ ْه ٌ
اخ ٌر بَینَ ْ
ٌ
﴿...کمثَلِ
بندگان متذکر فریبها و انحرافات این مراحل شــوند از تمثیل بهره برده اســت:
َ
غ ٍ َ
اما﴾؛ «همانند بارانی که محصولش
ِیج فَتَ َر ُاه ُم ْص َف ًّرا ثُ َّم
ُ
یکون ُح َط ً
ار نَبَاتُ ُه ثُ َّم یه ُ
َیث أ ْع َج َب الْک َّف َ
کشــاورزان را در شگفتی فرومیبرد ،سپس خشک میشــود بهگونهای که آن را زردرنگ
میبینی ،سپس تبدیل به کاه میشود!»
مجسم میسازد و هم ه 
ی
این آیه در قالب تمثیل تمام زندگی دنیا را در برابر دیدگان آدمی ّ
فریبهای زندگی دنیا را موهوماتی میداند که نفس انســان به آنها و یا به برخی از آنها
عالقهمند میشود؛ اما هیچکدام برایش سودی ندارد و او را به کمال و خیر حقیقی نمیرساند.
(مکارم شیرازی1374 ،ش)351/23 :

بهطورکلی هرکدام از این تمثیالت زیبا ،مخاطب را به درک بهتر معارف بسیار عمیقی که
در پس پردهی آنها نهفته است رهنمون میسازد.

 .5سبک زبان تشبیهی

قرآن کریم در گزارههای اخالقی خود از زبان تشــبیه بهره برده اســت بهعنوان نمونه در
آمنُوا
قرآن کریم برای نهی از تجسس و غیبت از زبان تشبیه استفادهشده است﴿ :یا أَی َها ال َّ َ
ذین َ
ض ال َّظ ِّن إِ ْثم و ال تَجسســوا و ال ی ْغتَب بع ُضکم بعض ًا أَ ِ َ
کم
اجتَنِبُوا کثیرا ً ِم َن ال َّظ ِّن إ َِّن ب َ ْع َ
ْ
ْ َْ ْ َْ
َ
ٌ َ
َ َّ ُ
یح ُّب أ َح ُد ْ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ِ
َ
ً
َ
اب َرحیم﴾ (حجرات« )13/ای کسانی که
وه َو ات َّ ُقوا الل إِ َّن الل تَ َّو ٌ
أ ْن یأکل ل ْح َم أخیه َمیتا فَک ِر ْهتُ ُم ُ
ایمان آوردهاید ،از بسیاری از گمانها اجتناب کنید ،بهراستی بعضی از گمانها گناه است و
تجسس نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند ،آیا احدی از شما
[در کار مردم] ّ
دوست دارد که گوشت برادر مردهاش را بخورد که از آن کراهت دارید و تقوای الهی پیشه
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کنید ،بهراستی خداوند توبه پذیر مهربان است».
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در این آیه ،اســتفهام تقریری به گونهای بیان شده اســت که راهی برای انکار نماند و از
سویی فعل غیبت به خوردن گوشت مرده و غیبت شونده به برادر مرده تشبیه شده است تا
شدت کراهت و زشتی فعل را برساند .این آیه مشتمل بر چندین مبالغه از قبیل نوع استفهام،
اسناد فعل به یکی از طرفین برادری ،برانگیختن حس برادری ،و تشبیه به برادر مؤمن مرده،
برای نشان دادن پلشتی فعل غیبت است ( .ابن عاشور1420 ،ق )212/26 :ممکن است علت
تشبیه مذکور این باشد همانگونه که مرده توان دفاع از خود را ندارد ،شخصی که غیبت او
میشود نیز حضور ندارد تا از خود دفاع کند؛ از طرف دیگر غیبت ،باعث ریختن آبرو غیبت
شونده میشود و آبرویی که ریخته شد ،قابل جبران نیست؛ همانگونه که گوشت مرده ،اگر
کنده شــود ،قابل بازگشت نیست؛ و از طرفی تصور اینکه انسان گوشت برادر مرده خود را
بخورد ،بســیار سخت و عذابآور است ،بنابراین موجب تنفر و دوری هر چه بیشتر انسان
از این صفت ناپسند اخالقی میشود.
ین
خداوند منّان در آیهای دیگر از قرآن کریم ،رباخواران را اینچنین معرفی میکند﴿ :ال َّ ِذ َ
الربَا َ
س ( ﴾...بقره« )۲۷۵/کسانی که
وم ال َّ ِذی یَتَ َخبَّ ُط ُه َّ
الش ْی َط ُ
وم َ
یَ ْأک ُل َ
ان ِم َن ال ْ َم ِّ
کما یَ ُق ُ
ون ِّ
ال یَ ُق ُ
ون إِالَّ َ
ربا میخورند( ،در قیامت) برنمیخیزند مگر مانند کسی که براثر تماس شیطان ،دیوانه شده و
نمیتواند تعادل خود را حفظ کند ،گاهی زمین میخورد ،گاهی به پا میخیزد».

خداوند برای اینکه مردم را از نزدیک شدن به ربا و رباخواری بر حذردارد ،افراد رباخوار
پولدوســت و بیرحم که خود را عاقل و اهل حساب میدانند ،به افراد جنزده و بیعقل
تشبیه کرده است که در اثر تماس با شیطان دیوانه شدهاند و تعادل خود را ازدستدادهاند.
کاربرد تشبیه در قرآن کریم در راستای تشبيه معقول به محسوس و افزايش تأثير خطابات
قرآنی در جهت تربيت انســان صورت گرفته است چراکه زبان تشبیه موجب ایجاد انگیزه،
ابتهاج ،خوف ،تشویق ،ترغیب ،انذار و درنهایت افزایش تأثیر خطابات قرآنی خواهد شد.
 .6سبک زبان تعلییم
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قرآن کریم در گزارههای اخالقی خود به شیوههای گوناگون از زبان تعلیم هم بهره برده
اســت .بهعنوانمثال برای آموزش فضایل اخالقی مثل وفای به عهد ،دل کندن از ما ّدیات و
س الْبِ َّر أَ ْن تُ َولُّوا ُو ُجو َه ُک ْم قِبَ َل ال ْ َم ْشــرِقِ َو
ّ
ترحم به فقرا ،صبر و ...اینچنین آمده اســت﴿ :ل َ ْی َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
ین َو آتَی ال ْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مال َعلی
ی
ب
ن
ال
و
تاب
ک
ل
ا
و
ة
ک
ئ
ال
م
ل
ا
و
ر
خ
ال
م
و
ی
ل
ا
و
الل
ب
ن
آم
ن
م
ر
ب
ل
ا
ن
لک
و
ِب
ر
ــ
ال ْ َم ْغ
َ َْ ِ
َ َّ ِّ َ
َ َّ َّ َ ْ َ َ
َ
َ َ
الر ِ
الصال َة َو
قام َّ
قاب َو أَ َ
ین َو فِی ِّ
السائِلِ َ
ُحبِّ ِه َذ ِوی ال ْ ُق ْربی َو الْیَتامی َو ال ْ َمســا ِک َ
الســبِیلِ َو َّ
ین َو ابْ َن َّ
س أُولئِ َ
ین الْبَ ْأ ِ
ک
ُون ب ِ َع ْه ِد ِه ْم إِذا عا َه ُدوا َو َّ
آتَی ال َّزکا َة َو ال ْ ُموف َ
ِین فِی الْبَ ْأسا ِء َو الضَّ َّرا ِء َو ِح َ
الصابِر َ
ین َص َدقُوا َو أُولئِ َ
ون﴾ (بقره« )۱۷۷/نیکی (تنها) این نیست (که به هنگام نماز)
ک ُه ُم ال ْ ُمتَّ ُق َ
ال َّ ِذ َ
صورت خود را بهســوی مشرق و مغرب کنید (و تمام گفتگوی شما از مسئله قبله و تغییر

 قالخا یاههرازگ رد نآرقینابز کبس

قبله باشد و همهوقت خود را مصروف آن سازید) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسانی هستند که
به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آوردهاند و مال (خود)
را باعالقهای که به آن دارند به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان درراه و سائالن
و بــردگان انفاق میکنند ،نماز را بر پــا میدارند و زکات را میپردازند و به عهد خود  -به
هنگامیکه عهد بســتند  -وفا میکنند ،در برابر محرومیتها و بیماریها و در میدان جنگ
اســتقامت به خرج میدهند ،اینها کسانی هســتند که راست میگویند (و گفتار و رفتار و
اعتقادشان هماهنگ است) و اینها پرهیزگاران هستند».

در این آیه شــریفه صفات نیک را در ســه بخش اصول اعتقادی ،اصول عملی و اصول
اخالقی آموزش داده است .در بخش اعتقادی ،به مسئله ایمان به خدا ،فرشتگان ،انبیا ،قیامت
و کتب آســمانی و در بخش اعتقادی ،به مســئله برپاداشتن نماز ،پرداختن زکات ،بذل مال
اشــاره شده اســت و پس از بیان اصول اعتقادی و اصول عملی دو اصل مهم اخالقی ذیل
بیانشده است:

وفای به عهد و پیمان :انســان نیکــوکار باید به پیمانی که میبنــدد و عهد و قراری که
میگذارد وفادار باشــد .این اصل اخالقی مهم موجب تقویت روابط بین انسانها میشود.
عهد و پیمانهایی که میان دو نفر ،یا دو قبیله و یا دو دولت منعقد میشود؛ اگر رعایت نشود
موجب سلب اطمینان و بیاعتمادی خواهد شد.
صبر :قرآن همواره مردم را بهسوی صبر و استقامت دعوت میکند .از مصادیق صبر یکی
«ضراء» یعنی رنجها و مصیبتها
صبر در «بأساء» یعنی سختیها و شدائد و دیگری در هنگام ّ
مانند بیماری و سوم صبر در هنگام «بأس» یعنی جنگ و میدان نبرد است .اگر کسی در این
موارد شکننده صبر داشته باشد ،میتواند در همهجا صبر کند و درنهایت به پیروزی برسد.
(جعفری1376 ،ش)439/1 :

همچنین در ســوره لقمان ،مسائل اخالقی مربوط به ارتباط انسان با مردم را آموزش داده
ض َمرح ًا إ َِّن َّ
َْ
یح ُّب َّ
اللَ ال ِ
کل ُم ْخ ٍ
﴿و ال تُ َص ِّع ْر َخ َّدک لِلنَّ ِ
اس َو ال تَ ْم ِ
تال ف َُخور﴾
استَ :
ش فِی ال ْر ِ َ
(لقمــان)18/؛ «با تکبّر و بیاعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه در زمین راه مرو ،زیرا
خداوند هیچ متکبّر فخرفروشی را دوست ندارد».
ش فِی ْ َ
ال ْر ِ
از﴿و ال تُ َص ِّع ْر َخ َّدک لِلنَّ ِ
اس َو ال تَ ْم ِ
ض َم َرحا﴾ تنها مسئله روی گرداندن
منظور
َ
از مردم و یا راه رفتن مغرورانه نیست ،بلکه منظور مبارزه با تمام مظاهر تکبر و غرور است؛
اما ازآنجاکه اینگونه صفات قبل از هر چیز خود را در حرکات عادی و روزانه نشان میدهد،
انگشــت روی این مظاهر خاص گذاشتهشده اســت؛ بنابراین در اینجا انسان از دو صفت
بســیار زشت ناپسند که مایه از هم پاشــیدن روابط صمیمانه اجتماعی است برحذرداشته
میشــود :یکی تکبر و بیاعتنایی و دیگری غرور و خودپسندی است؛ هر دو در این جهت
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مشترکاند که انسان را در عالمی از توهم و پندار خودبرتربینی فرومیبرند و رابطه او را از
دیگران قطع میکنند( .مکارم شیرازی1374 ،ش)55/17 :
﴿و ا ْق ِص ْد فِی َم ْشیک
در آیه بعد دو برنامه دیگر اخالقی که جنبه اثباتی دارد بیان شده استَ :
ض ِم ْن َص ْوتِک إ َِّن أَنْکر ْ َ
ال ْص ِ
وات ل َ َص ْو ُت ال ْ َح ِمیرِ﴾ (لقمان« )19/در راه رفتنت ،اعتدال را
ْض ْ
َو اغ ُ
َ
رعایت کن و در سخن گفتنت نیز اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و فریاد نزن،
چراکه زشتترین صداها صدای خران است!»
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بهطورکلی در این دو آیه از دو صفت نهی و به دو صفت ،امر شده :نهی از خودبرتربینی
که ســبب میشود انسان نسبت به بندگان خدا تکبر ورزد و دیگری نهی از خودپسندی که
سبب میشود انسان خود را در حد کمال بپندارد و درنتیجه درهای تکامل را بر روی خود
ببندد هرچند خود را با دیگری مقایسه نکند .همچنین امر به رعایت اعتدال در عمل و سخن
شده است ،زیرا تکیه روی اعتدال درراه رفتن یا آهنگ صدا در حقیقت بهعنوا ن مثال است
و بهراســتی کســی که این نکات اخالقی را رعایت کند ،انسانی موفق ،خوشبخت و پیروز
است که در میان مردم محبوب و در پیشگاه خداوند عز و جل عزیز است( .مکارم شیرازی،
1374ش) 55/17 :
﴿خ ِذ
در ســوره اعراف نیز اصول اخالقی بهصورت ساده و فشرده تعلیم داده شده استُ :
ین﴾ (أعراف« )۱۹۹/عفو و میانهروی را پیشه کن (عذر
ال ْ َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِال ْ ُع ْر ِف َو أَ ْعر ْ
ِض َعنِ الْجا ِهلِ َ
مردم را بپذیر و بر آنان آسان بگیر) و به کارهای عقل پسند و نیکو فرمان بده و از جاهالن
اعراض نما».
«و ْأ ُم ْر بِال ْ ُع ْر ِف» ،هم با دوست
این آیه به بیان اخالق فردی «عفو» و هم اخالق اجتماعی َ
ِض» ،همزبانی « َو أْ ُم ْر» ،هم عملی «أَ ْعر ْ
«عفو» ،هم با دشمن «أَ ْعر ْ
ِض» ،هم مثبت «خُ ِذ» ،هم
منفی «أَ ْعر ْ
ِض» ،هم برای رهبر ،هم برای ا ّمت ،هم برای آن زمان و هم برای این زمان پرداخته
است .امام صادق (ع) فرمودند :در قرآن آیهای جامعتر از این آیه در مکارم االخالق وجود
ندارد( .زمخشری1407 ،ق)364/1 :

بنابراین زبان قرآن ،زبان تعلیم و آموزش معارف الهی به انسان نیز هست ،زیرا از مهمترین
وظایف رسول خدا (ص) تعلیم بوده است پس وظیفه اسالمی اقتضا میکند که مردم قرآن
کریم را باید ب ه قصد آموختن مطالعه کنند تا معارف بلند آن را بیاموزند( .مرتضی مط ّهری،
1382ش)35/1:
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زبان تربیت ،از مهمترین وجوه زبان قرآن اســت؛ زیرا که هدف اصلی قرآن کریم تربیت
افراد بشــر بوده اســت .اگرچه خداوند متعال در قرآن مجید در زمینههای گوناگون علوم
انسانی سخن گفته است ،ولی بههیچعنوان نمیتوان زبان قرآن را زبان اقتصاد ،روانشناسی،

خداوند متعال در بســیاری از آیات ،اخــاق و آداب اجتماعی و فردی را در قالب زبان
تربیت تبیین نموده است که در اینجا چند نمونه بهاختصار ذکر میشود.

 قالخا یاههرازگ رد نآرقینابز کبس

حقوق یا جامعهشناســی دانســت؛ اما میتوان پذیرفت که زبان قرآن زبان تربیت اســت و
قرآن برای پرورش انســانها نازلشده؛ زیرا همه آیات قرآن پیام تربیتی دارند و لذا خداوند
متعال درباره قرآن میفرمایدُ ﴿ :هدی لِلنَّ ِ
اس﴾ (بقره« )185/قرآن برای هدایت و تربیت مردم
نازلشده است».

در سورهی نور بخشی از آداب معاشرت و دستورهای اجتماعی اسالم که ارتباط نزدیکی
با مسائل مربوط به حفظ عفت عمومی دارد ،بیا ن شده است .یکی از این آداب طرز ورود به
َیر
خانههای مردم و لزوم اجازه گرفتن برای ورود است﴿ :یا أَی َها ال َّ ِذ َ
ین َ
آمنُوا ال تَ ْد ُخ ُلوا بُیوت ًا غ َ
َ
ْ
ون .فَإ ِْن ل َ ْم تَ ِج ُدوا فیها
کر َ
کم ل َ َعلَّ ْ
یر ل َ ْ
کم َحتَّی تَ ْستَأن ِ ُسوا َو تُ َس ِّل ُموا َعلی أ ْهلِها ذل ِ ْ
بُیوتِ ْ
کم َخ ٌ
کم تَ َذ ُ
َ
َار ِج ُعوا ُهو أ ْزکی لَکم َو َّ
کم َو إ ِْن قِ َ
ون
أَ َحدا ً فَال تَ ْد ُخ ُلوها َحتَّی ْ
اللُ بِما تَ ْع َم ُل َ
کم ْار ِج ُعوا ف ْ
َ
ْ
یل ل َ ُ
یؤذ ََن ل َ ْ
یم﴾ (نور 27 /و « )28ای کســانی که ایمان آوردهاید در خانههایی غیر از خانه خود وارد
َعلِ ٌ
نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید ،این برای شما بهتر است ،شاید متذکر
شوید؛ و اگر کسی در آن نیافتید داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شود
بازگردید ،بازگردید که برای شما پاکیزهتر است و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است».
این آیه از مؤمنین خواســته است که اگر تصمیم ورود به خانههای دیگران را دارند ،باید
تصمیمشــان را به اطالع صاحبخانه برســانند و موافقت آنهــا را جلب نمایند؛ خداوند
عزوجل در این آیه میتوانســت بفرماید «تســتاذنوا» به این معنا که اجازه بگیرید اما جمله
«تستانســوا» را بهکاربرده است که از ماده «انس» گرفتهشده ،یعنی نهتنها باید اجازه بگیرید،
بلکه باید اجازهتان توأم بامحبت ،لطف ،صداقت و کام ً
ال مؤدبانه ،دوستانه و خالی از هرگونه
خشــونت باشد .با موشکافی این آیه بسیاری از نکات اخالقی که مربوط به آداب معاشرت
اســت را متوجه میشویم ،مانند اینکه فریاد نکشید ،در را محکم نکوبید ،با عبارات خشک
و زننده اجازه نگیرید و وقتیکه اجازه داده شد بدون سالم وارد نشوید ،سالمی که نشانهی
صلح و صفا و پیامآور محبت و دوستی است .این حکم که جنبه انسانی و عاطفی آن روشن
ون﴾ همراه شده است که خود دلیلی بر آن
کر َ
کم و ل َ َعلَّ ْ
یر ل َ ْ
اســت با دو جمله ﴿ذل ِ ْ
کم َخ ٌ
کم تَ َذ ُ
است که اینگونه احکام ریشه در اعماق عواطف و عقل و شعور انسانی دارد که اگر انسان
کمی در آن بیندیشد متذکر خواهد شد که خیر و صالح او در آن است.
کم﴾ «اگر
در آیــهی بعد میفرماید﴿ :فَإ ِْن ل َ ْم تَ ِج ُدوا فیها أَ َحــدا ً فَال تَ ْد ُخ ُلوها َحتَّی ْ
یؤذ ََن ل َ ْ
کســی را در آن خانه نیافتید وارد آن نشوید تا به شــما اجازه داده شود ».مراد از این جمله
نیز ممکن است این باشد که گاهی در خانه کسانی هستند ولی کسی که به شما اذن دهد و
صاحباختیار خانه باشد حضور ندارد و لذا شما در این صورت حق ورود نخواهید داشت
و یا اینکه اص ً
ال کســی در خانه نیست ،اما ممکن است صاحبخانه در منزل همسایگان و
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یا نزدیک آن محل باشــد و به هنگامیکه صدای در زدن و یا صدای شــما را بشنود بیاید
و اذن ورود دهد در این موقع حق ورود دارید ،بههرحال آنچه مطرح اســت این اســت که
﴿و إ ِْن قِ َ
َار ِج ُعوا ُه َو أَ ْزکی
بدون اذن داخل نشــوید ســپس اضافه میکند کهَ :
کم ْار ِج ُعوا ف ْ
یل ل َ ُ
کم﴾ «و اگر به شما گفته شود بازگردید ،این سخن را پذیرا شوید و بازگردید که برای شما
لَ ْ
بهتر و پاکیزهتر اســت» یعنی هرگز جواب رد شما را ناراحت نکند ،چهبسا صاحبخانه در
حالتی اســت که از دیدن شما در آن حالت ناراحت میشود و یا وضع او و خانهاش آماده
پذیرش مهمان نیست! و ازآنجاکه به هنگام شنیدن جواب منفی گاهی حس کنجکاوی بعضی
تحریک میشود و به فکر این میافتند که از درز در یا از طریق گوش فرادادن و استراق سمع
﴿و َّ
ون
اللُ بِما تَ ْع َم ُل َ
مطالبی از اســرار درون خانه را کشف کنند در ذیل همین آیه میفرمایدَ :
یم﴾ «خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است( ».مکارم شیرازی1374 ،ش)428/14 :
َعلِ ٌ
خداوند متعال در این دو آیه مردم را در مورد چگونگی وارد شدن به خانه دیگران تربیت
میکنــد و میگوید برای ورود به خانه دیگران اخــاق و ادب اقتضا دارد که چند نکته را
رعایت کنید :برای ورود به خانه دیگران کام ً
ال مؤدبانه و دوستانه اجازه بگیرید و زمانی که
اجازه گرفتید تا زمانی که صاحبخانه به شــما اجازه ورود نداده است؛ داخل نشوید و اگر
به شما اجازه ورود ندادند ،ناراحت نشوید و برگردید.

در ســوره نور به اصل تربیتی دیگری نیز اشاره شده است که آن اجازه خواستن پیش از
ورود به اتاقهایی اســت که مردان و همسرانشان ممکن است در آن خلوت کرده باشند﴿ :
ین م َل ْ َ
ْ
الث َم َّر ٍ
ات
کم ثَ َ
کم َو ال َّ ِذ َ
یا أَی َها ال َّ ِذ َ
کم ال َّ ِذ َ َ
ین َ
آمنُوا ل ِ ْ
ین ل َ ْم ْیب ُل ُغوا ال ْ ُح ُل َم ِم ْن ْ
کت أیمان ُ ْ
یســتَأ ِذنْ ُ
َّ
الث َع ْو ٍ
کم
ِیر ِة َو ِم ْن ب َ ْع ِد َصال ِة ال ْ ِعشا ِء ثَ ُ
ین تَ َض ُع َ
ِم ْن قَ ْبلِ َصال ِة ال ْ َف ْج ِر َو ِح َ
رات ل َ ْ
ون ثِیاب َ ْ
کم ِم َن الظه َ
ض کذلِک یب ُ َّ
کم َعلی ب َ ْع ٍ
کم
ناح ب َ ْع َد ُه َّ
ــن َط َّواف َ
یکم َو ال َع َلیه ِْم ُج ٌ
َ
لَ َ
ین اللُ ل َ ُ
یکم ب َ ْع ُض ْ
ُون َع َل ْ
یس َع َل ْ
فال ِم ْنکم الْح ُلم فَ ْل ْ
َّ
کیمَ .و إِذا ب َ َل َغ ْ َ
ْال ِ
ال ْط ُ
ین ِم ْن قَ ْبلِه ِْم
کما ْاستَ ْأذ ََن ال َّ ِذ َ
یستَأ ِذنُوا َ
ُ ُ َ ْ
یم َح ٌ
یات َو اللُ َعلِ ٌ
َّ
کذلِک یب ُ َّ
کیم﴾ (نور 58 /و « )59ای کســانی که ایمان آوردهاید
َ
یم َح ٌ
کم آیاتِ ِه َو اللُ َعلِ ٌ
ین اللُ ل َ ْ
باید بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیدهاند در سه وقت از شما اجازه
بگیرند :قبل از نماز فجر و در نیمروز هنگامیکه لباسهای (معمولی) خود را بیرون میآورید
و بعد از نماز عشاء ،این سه وقت خصوصی برای شما است ،اما بعدازاین سه وقت گناهی
بر شــما و بر آنها نیست (که بدون اذن وارد شوند) و برگرد یکدیگر طواف کنید (و باصفا
و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید) اینگونه خداوند آیات را برای شما تبیین میکند و
خداوند عالم و حکیم است؛ و هنگامیکه اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند،
همانگونه که اشخاصی که پیش از آنها بودند اجازه میگرفتند ،اینچنین خداوند آیاتش را
برای شما تبیین میکند و خدا عالم و حکیم است».
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در این آیه مسئله اذن گرفتن کودکان بالغ و نابالغ به هنگام ورود به حریم خصوصی همسران
مطرحشده است اما این نکته قابلتوجه است که خداوند متعال با توجه به خصوصیات افراد
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متفاوت ،حکمشــان را متفاوت قرار داده اســت و لذا حکم افراد بالغ با اطفال نابالغ یکی
نیســت ،کودکان نابالغ فقط در سه وقت موظف به اجازه گرفتن هستند ،چون زندگی آنها
با زندگی پدران و مادران آنقدر آمیخته اســت که اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند
مشــکل خواهد بود و از این گذشته احساسات جنسی آنها هنوز بهطور کامل بیدار نشده
است ،ولی نوجوانان بالغ طبق این آیه که اذن گرفتن را بهطور مطلق برای آنها واجب دانسته
موظفاند در همه حال به هنگام ورود بر پدر و مادر اجازه بگیرند.
اصل تربیتی دیگری که قرآن به آن اشاره کرده است ،سالم کردن است که اگر کسی سالم
کرد ،ادب اقتضا میکند که در جواب ،سالمی بهتر از آن بدهیم و یا حداقل همانند آن پاسخ
﴿و إِذا ُحییتُم بِتَ ِحی ٍة ف ََحیوا ب ِ َأ ْحس َن ِم ْنها أَ ْو ُر ُّدوها إ َِّن َّ
کان َعلی ِّ
ی ٍء َح ِسیبا﴾ (نساء:
کل َش 
اللَ َ
دهیمَ :
َ
ْ
« )86هرگاه شمارا تحیت گفتند شما نیز باید به تحیت و سالمی بهتر از آن یا مانند آن پاسخ
دهید که خدا بهحساب هر چیزی کام ً
ال خواهد رسید».

البته در برخی روایات و تفاسیر ،اظهار محبتهای عملی را نیز در مفهوم «تحیت» داخل
کردهاند ،در تفسیر علی بن ابراهیم از امام باقر و امام صادق :چنین نقلشده است که :منظور
از تحیت در آیه ،ســام و هرگونه نیکی کردن است و نیز در روایتی در کتاب مناقب آمده
اســت که کنیزی یک شــاخه گل خدمت امام حســن  7هدیه کرد ،امام  7هم در مقابل آن
هدیه ،وی را آزاد کرد و هنگامیکه از علت این کار سؤال کردند ،فرمود :خداوند این ادب
﴿و إِذا ُحییتُ ْم بِتَ ِحی ٍة ف ََحیوا ب ِ َأ ْح َس َن ِم ْنها﴾ و سپس اضافه فرمود :تحیت
را به ما آموخته استَ :
بهتر ،همان آزاد کردن او است؛ بنابراین آیه مذکور یک حکم کلی درباره پاسخگویی به هر
نوع اظهار محبت ،اعم از لفظی و عملی اســت و این را میرساند که هرزمانی که کسی به
شما خوبی کرد اخالق اقتضا میکند که بهتر از آن خوبی را برای او انجام دهیم و یا حداقل
همانند آن را در حق او انجام دهیم( .مکارم شیرازی1374 ،ش)43/4 :
آمنُوا إِذا
همچنین در سوره مجادله به اصل تربیتی دیگری اشاره شده است﴿ :یا أَی َها ال َّ ِذ َ
ین َ
یل انْ ُش ُزوا فَانْ ُش ُزوا یرفَ ِع َّ
َّ
کم َو إِذا قِ َ
قِ َ
کم تَ َف َّس ُحوا فِی ال ْ َمجال ِ ِ
ین
اللُ ال َّ ِذ َ
س فَاف َْس ُحوا ی ْف َس ِح اللُ ل َ ْ
یل ل َ ْ
ْ
ُ
جات َو َّ
ین أوتُوا ال ْ ِع ْل َم َد َر ٍ
یر﴾ (مجادله« )11/ای اهل ایمان،
اللُ بِما تَ ْع َم ُل َ
کم َو ال َّ ِذ َ
َ
آمنُــوا ِم ْن ْ
ون َخبِ ٌ
هرگاه شــمارا گفتند که در مجالس خود جای را (بر یکدیگر) فراخ دارید ،جای بازکنید (و
برای نشستن مکان باالتر و نزدیکتر به پیغمبر تنازع و تزاحم مکنید) تا خدا بر توسعه (مکان
و مقام و منزلت) شــما بیفزاید و هرگاه گفتند که از جای خود (برای توسعه مجلس یا کار
خیر دیگری) برخیزید ،برخیزید تا خدا مقام اهل ایمان و دانشــمندان شمارا (در دوجهان)
رفیع گرداند و خدا به هر چه کنید به همه آگاه است».
در این آیه به یکی از آداب حضور در مجلس اشــاره شــده اســت که از وسایل تحکیم
پیوندهای محبت و دوســتی بین افراد جامعه اســت و آن اصل تربیتی این است که وقتی
تازهواردی داخل مجلس میشود ،حاضران جمع و جورتر بنشینند و برای او جا باز کنند تا
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مبادا سرگردان و احیان ًا خسته و شرمنده شود یا اینکه در مجالس برای تکریم به دیگران ،از
جای خود برخیزیم و جای خود را در اختیار بزرگان و علما قرار دهیم.
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با توجه به این آیات تربیتی ،متوجه میشویم که خداوند متعال مانند یک مربی دلسوز به
تربیت انســانها پرداخته است و در این کتاب بزرگی آسمانیاش که بهمنزله قانون اساسی
مسلمین است حتی بسیاری از جزئیات مسائل اخالقی و زندگی اجتماعی مسلمانان را از قلم
ننداخته و در البالی دســتورات مهم و بنیادی به این جزئیات اخالقی نیز توجه کرده است
تا مسلمانان تصور نکنند که تنها پایبند بودن به اصول کلی برای آنها کافی است؛ بلکه باید
در زندگی دینی خود به امور اخالقی هرچند کوچک نیز توجه داشته باشند تا مورد لطف و
عنایت حقتعالی قرار گیرند.

 . 8سبک زبان موعظهای

«موعظه» به معنای بازداشــتن همراه با ترساندن اســت( .راغب اصفهانی1376 ،ش :واژه
«وعــظ») موعظه بیانی اســت که نفس شــنونده را نرم و قلب او را بــه رقّت درمیآورد.
(طباطبائی ،بیتا )372/12 :بر این اســاس ،موعظه با دل انســان سروکار دارد و مربّی با این
روش میتواند دل متربّی را بیدار نماید و فطرت وی را شکوفا سازد .حضرت علی (ع) در
نامه معروف خود به امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند« :أَ ْحی قَ ْلبَک بِال ْ َم ْو ِع َظ ِة» (نهجالبالغه،
نامه  )31دلت را با موعظه زنده کن.

خداوند عز و جل در گزارههای اخالقی قرآن مجید ،از زبان موعظه بســیار استفاده کرده
است بهعنوانمثال در سوره نحل اینچنین آمده است﴿ :إ َِّن َّ
الل ْیأ ُم ُر بِال ْ َع ْد ِل َو ْال ِْح َس ِ
ان َوإِیتَا ِء
ون﴾ (نحل« )90/خداوند به
کر َ
کم ل َ َع َّل ْ
ِذی ال ْ ُق ْربَی َوی ْن َهی َعنِ ال ْ َف ْح َشا ِء َوال ْ ُم ْنک ِر َوالْبَ ْغی ی ِع ُظ ْ
کم تَ َذ ُ
عدل و احســان و بخشش به نزدیکان فرمان میدهد و از فحشا و منکر و ستم ،نهی میکند
خداوند به شما اندرز میدهد ،شاید متذ ّکر شوید».

در این آیه شــریفه خداوند با فرمان دادن به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان و نهی
از فحشا (گناهان پنهانی) و منکرات (گناهان آشکار) و بغی (هرگونه تجاوز از حق خویش
و ظلم و خودبرتربینی نســبت به دیگران) ،انســانها را موعظه میکند تا شاید به خود آیند
و متذکر گردند ،زیرا سرچشــمه انحرافات اخالقی ،سه قوه است :قوه شهوانیه که انسان را
به لذتجویی هر چه بیشــتر میخواند و غرق در فحشاء و زشتیها میکند .قوه غضبیه که
انسان را به انجام منکرات و آزار مردم وامیدارد و قوه وهمیه شیطانیه که حس برتریطلبی
و ریاستخواهی و انحصار جویی و تجاوز به حقوق دیگران را در انسان زنده میکند و او
را به این اعمال وامیدارد .خداوند با تعبیرهای سهگانه فحشاء ،منکر و بغی نسبت به طغیان
این غرائز ،هشدار داده و با یک بیان جامع که همه انحرافات اخالقی را در برمیگیرد به راه
حق ،هدایت نموده است( .مکارم شیرازی1374 ،ش)370/11 :
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خداوند متعال در آیهای دیگر با زبان موعظه؛ به بندگانش اینچنین فرمان داده است﴿ :إ َِّن
َّ ْ
اس أَ ْن تَ ْح ُکموا بِال ْ َع ْد ِل إِ َّن َّ
ــم أَ ْن تُ َؤ ُّدوا ْ َ
ال ِ
مانات إِلی أَ ْهلِها َو إِذا َح َک ْمتُ ْم ب َ ْی َن النَّ ِ
اللَ ن ِ ِع َّما
ُ
اللَ یَأ ُم ُر ُک ْ
یَ ِع ُظ ُکم ب ِ ِه إ َِّن َّ
کان َس ِمیع ًا ب َ ِصیراً﴾ (نساء« )58/همانا خداوند فرمانتان میدهد که امانتها را
اللَ َ
ْ
به صاحبانش بدهید و هرگاه میان مردم داوری کردید ،به عدل حکم کنید .چه نیک اســت
آنچه خداوند شما را به آن پند میدهد .بیگمان خداوند شنوای بیناست».
در ایــن آیه دو فرمان وجــود دارد که از بهترین موعظههایی اســت که خداوند مهربان
بندگانش را با آنها مورد خطاب قرار داده اســت :موعظــه اول لزوم برگرداندن امانات به
صاحبان آن است که شامل کلیه امانتهای مالی و معنوی میشود .طبق این فرمان کسانی که
مردم پیش آنها امانتهای مالی دارند ،باید آنها را در موقع مقرر به صاحبانش برگردانند؛
و نیز علما و دانشمندان به تعهد اخالقی خود در رساندن پیام الهی به مردم کوتاهی نکنند و
از همه مهمتر اینکه افراد جامعه باید حکومت را که مهمترین امانت الهی است به دست اهل
آن بســپارند؛ و حاکمان نیز وظیفه دارند پستهای مهم حکومتی را به دست افراد صالح و
شایسته که اهل آن هستند ،تفویض کنند و به یککالم ،به امانتها و تعهدها خیانت نشود که
خیانت آفت بزرگ جوامع است .موعظه دوم خداوند در این آیه آن است که چون در میان
خود به داوری و قضاوت نشســتید ،از روی عدل داوری کنید .قضاوت یک منصب مهم و
خطیر است چراکه حقوق مردم در دست قضات است و کسی که به مسند قضاوت تکیه زده
باید با احتیاط کامل عمل کند و بر اساس حق و عدالت داوری نماید وگرنه جایگاه او آتش
جهنم خواهد بود .البته این فرمان مختص به قاضی و حاکم نیست بلکه باید تمام افراد جامعه
خود را به آن متعهد بدانند و در قضاوتهای خود درباره اشخاص ،حق و عدالت را در نظر
بگیرند و به خاطر مصالح و مالحظات شخصی خود ،انصاف را زیر پا نگذارند .خداوند پس
از بیان این دو موعظه نیکو ،اضافه میکند که خداوند شــنوا و بیناست و حرفهای شما را
میشنود و کارهای شما را میبیند( .جعفری1376 ،ش)466/2 :
بنابراین خداوند متعــال برای نهادینه کردن گزارههای اخالقی مانند داوری عادالنه ،ادای
امانت ،احســان به نزدیکان ،جلوگیری از فحشاء و ستم و  ...به بهترین نحو ممکن از زبان
موعظه بهره برده است.

 .9سبک زبان داستانی

خداوند متعال در قرآن کریم مباحث اخالقی را با استفاده از زبان داستان به نحوی شایسته به
انسانها منتقل میکند و به این طریق به گسترش و پرورش مفاهیم اخالقی میپردازد؛ چراکه
طبیعت انسان از امر و نهی صریح گریزان است .از مهمترین ویژگیهای  122داستان تربیتی
نقلشــده در قرآن کریم (حقیقت و مزیدی )۱۲۷ :۱۳۸۷ ،این اســت که روایتی الهی از یک
رویداد حقیقی هستند و این حقیقی بودن داستانها نیز موجب فزونی تأثیر در مخاطبان است.
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برای نمونه خداوند حکیم در آیات  ۱۷تا  ۳۴سوره قلم ،داستان تأثیرگذار و عبرتآموزی
از عواقب انفاق نکردن و نتایج شــوم بخل ،حرص و طمع را بیان کرده است و نقل میکند
که پیرمردی مؤمن ،باغی خرم داشــت .او هرســال ،بخشی از میوههای باغ را به مستمندان
میداد .بعد از فوت پیرمرد ،فرزندانش که پنج پسر بودند آن باغ را به ارث بردند ،در همان
ســال اول محصول باغ بسیار زیاد شــد ،بهطوریکه در هیچ سالی آن مقدار محصول نداده
بــود ،فرزندان با دیدن محصول زیاد باغ طغیان کرده و به یکدیگر گفتند :ازاینپس میوهای
به نیازمندان نمیدهیم اما یکی از آن پنج پسر گفت :از خدا بترسید و راه پدر را ادامه دهید
تا ســالم بمانید و سود ببرید ،چهار برادر دیگر خشمگین شدند و او را کتک زدند تا جایی
که قصد کشتن او را داشتند و بهاجبار آن برادر نیز در برابر تصمیم آنها تسلیم شد .برادران
قرار گذاشتند صبح زود و در تاریکی ،برای چیدن میوهها بروند تا فقرا ،آنها را نبینند و طمع
نکنند ،هنگامیکه به باغ رسیدند ،دیدند که جز ویرانه و سوختهای از باغ باقی نمانده است و
ون﴾
وم َ
زمانی که دیدند که چه بالیی بر آنان نازلشده ،گفتند﴿ :قالُوا إِن َّا ل َ َضال ُّ َ
ون .ب َ ْل ن َ ْح ُن َم ْح ُر ُ
(قلم ۲۶ /و « )۲۷اما هنگامیکه (وارد باغ شدند و) آن را دیدند گفتند :حقا ما گمراهیم ،بلکه
ما محرومیم ».این داستان نتیجه بخل ورزیدن را محروم شدن از رحمت الهی میداند و این
را میرساند که انفاق و کمک به نیازمندان ،بیش از آنکه به سود نیازمندان باشد ،به سود خود
انفاق کننده اســت (مکارم شیرازی1374 ،ش )۳۶۴/۲۴ :و از طریق این داستان نتیجه غرور،
حرص ،ناشکری نسبت به نعمتهای الهی و فریفته شدن به زندگی دنیا و پیروی از هواهای
نفسانی بهصورت غیرمستقیم و به بهترین روش ممکن به خواننده منتقل میشود.

همچنین داستان حضرت یوسف (ع) که یک سوره را به خود اختصاص داده و در قرآن
ص َع َلیک أَ ْح َس َن ال ْ َق َصص﴾ (یوسف )3/شامل
به أحسن القصص توصیفشده است﴿ :ن َ ْح ُن ن َ ُق ُّ
درسها و عبرتهای شخصی ،اخالقی ،اجتماعی و خانوادگی است.
درس عفت و پاکدامنی از مهمترین درسهای اخالقی داســتان حضرت یوســف (ع)
اســت؛ چراکه او در مقابل شــیفتگیهای زلیخا و دیگر زنان مصر مقاومت کرد و زندان و
ســختیاش را تحمل کرد؛ اما سر تسلیم در برابر همسر عزیز مصر فرود نیاورد .شدّ ت مکر
و نیرنگی را که زنان برای بهزانو درآوردن حضرت یوسف به کار بستند و شدّ ت مقاومت
و ایســتادگی حضرت یوسف (ع) و پاکدامنی ایشان را از این سخن حضرت یوسف (ع)
َ
ِف َعنِّی
در قرآن میتوان متوجه شد:
ید ُعونَنِی إِلَی ِه َو إِالَّ تَ ْصر ْ
الس ْج ُن أَ َح ُّب إِلَی ِم َّما ْ
﴿قال َر ِّب ِّ
کن ِم َن الْجا ِهلِین﴾ (یوسف« )33/پروردگارا! زندان نزد من محبوبتر
َ
کید ُه َّن أَ ْص ُب إِلَیه َِّن َو أَ ْ
است ازآنچه اینها مرا بهسوی آن میخوانند! و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من بازنگردانی،
بهسوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهالن خواهم بود!»
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در قســمتی دیگر از این داستان صبر جمیل داشــتن در برابر مشکالت و سختیها را به
َ
﴿قال ب َ ْل َس َّول َ ْت
انسانها میآموزد؛ مانند یعقوب که با دیدن پیراهن خونین یوسف گفت:

از دیگر درسهای اخالقی که در این داستان به آن اشاره شده است ،درس بخشش هنگام
توانایی و پیروزی اســت زیرا در آن زمانی که همهچیز معلوم شد و چیزی در پشت پرده و
َ
یو َم
برای انکار باقی نماند ،یوسف (ع) برادرانش را مخاطب قرارداد:
﴿قال ال تَ ْثر َ
یکم ال ْ ْ
ِیب َع َل ُ
َ
َّ
الر ِ
ین﴾ (یوســف« )92/حضرت یوســف گفت :امروز هیچ نوع
اح ِم َ
کم َو ُه َو أ ْر َح ُم َّ
ی ْغ ِف ُر اللُ ل َ ْ
توبیخ و سرزنش و انتقامجویی در کار نیست ،بلکه من از تقصیرات شما گذشتم و بهزودی
خداوند شمارا میبخشد ».حضرت یوسف نهتنها ظلمی که برادرانش در حق او کرده بودند
را بخشید؛ بلکه آنها را سرزنش هم نکرد و گذشته تاریک را زنده ننمود و سعی کرد رنج و
دردی را که به خاطر برادرانش تحمل کرده بود فراموش کند ،بلکه باالتر از این از دیدار با
برادرانش خوشحال بود و گناه برادرانش را به گردن شیطان انداخت و فرمود ...﴿ :قَ ْد أَ ْح َس َن
ین إ ِْخ َوتِی إ َِّن
کم ِم َن الْبَ ْد ِو ِم ْن ب َ ْع ِد أَ ْن ن َ َزغَ َّ
الش ُ
بِی إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِی ِم َن ِّ
یطان بَینِی َو ب َ َ
الس ْجنِ َو َ
جاء ب ِ ْ
یم ال ْ َحکیم﴾ (یوسف« )10/او به من نیکی کرد هنگامیکه مرا
یف لِما
َربِّی ل َ ِط ٌ
ُ
یشــاء إِن َّ ُه ُه َو ال ْ َعلِ ُ
از زندان بیرون آورد و شــمارا از آن بیابان (به اینجا) آورد بعد از آنکه شــیطان ،میان من و
برادرانم فساد کرد .پروردگارم نسبت به آنچه میخواهد صاحب لطف است؛ چراکه او دانا
و حکیم اســت ».این آیه به انسانها مرحله باالتر از بخشش و گذشت یعنی نادیده گرفتن
گناه و سرزنش نکردن دیگران بر گناهشان را درس میدهد .درسهای اخالقی دیگری نیز
در داستان حضرت یوسف وجود دارد که در این مقال نمیگنجد.
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لَ َ
یل َو َّ
کم أَ ْمرا ً ف ََص ْب ٌر َج ِم ٌ
عان َعلی ما تَ ِص ُفون﴾ (یوسف« )18/هوسهای نفسانی
اللُ ال ْ ُم ْستَ ُ
کم أنْ ُف ُس ْ
ْ
شما این کار را برایتان آراسته و من صبر جمیل (و شکیبایی خالی از ناسپاسی) خواهم داشت
و در برابر آنچه میگویید ،از خداوند یاری میطلبم».

نتیجهگیری

فهم بیانات و گزارههای قرآنی از مهمترین وظیفه تفسیر کالم الهی است و برای رسیدن به
فهم نیاز است به شناخت شیوه های تفهیم و تفاهمی که خداوند برای رساندن مقصود خود
به مخاطبان از آن بهره برده اســت .از این رو شناخت زبان قرآن در گزارههای گوناگون از
ویژهترین مبانی تفسیری است .در خصوص زبان قرآن دیدگاهها و نظریههای گونهگونی از
قبیل زبان عرف عام ،زبان عرف خاص ،زبان فطرت ،زبان هدایت ،زبان عرفی فراعرفی و....
گفته شده است و از این دیدگاهها که میتواند فراگیری بیشتری برای فهم داشته باشد و از
انحصار در یک دیدگاه ما را رهایی بخشد دیدگاه زبان چند وجهی یا چند بعدی زبان قرآن
است که بر این باور است که خداوند به تناسب انسانها از سبکهای مختلف زبانی استفاده
کرده است .از جمله موارد بهره مندی از زبان چند وجهی یا چند بعدی گزارههای اخالقی
قرآن اســت .خداوند در قرآن کریم برای رســاندن پیامهای اخالقی خویش و دستیابی
انسانها به ارزشهای واالی اخالقی و رسیدن به سعادت از سبکهای زبانی متفاوتی مانند
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زبان تصویری ،زبان تشبیهی و زبان تمثیلی استفاده کرده است و این کار باعث میشود که
مفاهیم اخالقی که عمدت ًا از مقولههای معنوی و ذهنی هستند به امور محسوس و ملموس
تبدیل شوند و بهصورت زیبا و نیکو به مخاطبان القاء گردند بهگونهای که افراد زیبایی امور
اخالقی پسندیده و زشتی امور اخالقی ناپسند را در مقابل چشمان خود مجسم کرده و کام ً
ال
درک کنند.
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در گزارههــای اخالقی قرآن کریم از وجوه دیگری نیز همچون زبان تعلیم ،زبان تربیت،
زبان موعظه و  ...استفاده شده است تا انسانها با فهم دقیق این گزارههای اخالقی بتوانند در
زندگی دینی خود به این ارزشهای واالی اخالقی پایبند شــوند و به سعادت و رستگاری
در دنیا و آخرت نائل گردند.
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(تاریخ دریافت 99/05/19 :تاریخ پذیرش)99/08/30 :

هادی ولیپور قره قیه
احمد جوالیی

1
2

چکیده
قصه به عنوان پایدارترین و شــناخته شــده ترین روش برای انتقال داشتههای بشری ،از
قدیم االیام همواره رموزی در خود داشــته که بشــر را برای ساعات متمادی با خود همراه
کرده و به داشــتههایش افزوده که البته نشان از اهمیت جایگاه قصه در بین انسان هاست.
قرآن کریم به واسطه اعجازش ،ســخنان بسیاری جهت ارائه به انسانها دارد و به واسطه
اینکه از سوی خداوند متعال برای آدمیان فروفرستاده شده ،پند و اندرزهایش را جز بصورت
مســتقیمگویی ،در قالب قصص نیز طرح کرده که بنی بشــر چنین تلقی از آن نداشته باشد
که این کتاب صرف ًا به جهت امر و نهی به دســتش رســیده است .البته قرآن یک فرستاده
آسمانیســت و امکان مقایسه با ادبیات صرف که آفرینندهاش انسان زمینی است وجود ندار؛
اما از جهت دســت یافتن به یک شناخت نســبی ،تالش شده مطابقتی بین قصص قرآن و
ترمینولوژی ادبیات داســتانی ایجاد گردد .لذا این مقاله میکوشــد قرآن کریم و تعدادی از
قصص درونش را از همین منظر بررســی کند .قصص درون قرآن کریم از مناظر بســیاری
قابل پرداخت است که یکی از مهمترین مناظر ،انطباق قصص درون قرآن با متدهای نوین
داســتان نویسی جهان است .در یک تقسیمبندی ،قصص ادبیات داستانی در کاربست حجم
نگارش ،به داســتان بلند ،داستان کوتاه و داستانک تقســیم میشوند که تالش این مقاله
پرداخت به انطباق این رویکرد اندازه مدار اســت .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
قصص موجــود در قرآن کریم از منظر حجم نگارش ،شــخصیت ،انتخاب روشهای آغاز
برای داستان و نتیجهگیری با متدهای داستانینویسی جهان قابل انطباق است و شاید بتوان
در آینده ،تأثیرگذاری سبکشــناختی داستانگویی قرآن بر متدهای داستاننویسی رایج در
جهان را نیز بررســی کرد .به این منظور در این مقاله چند قصه مهم قرآنی را انتخاب کرده
 )1مربی دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز (نویسنده مسئول) ،ایمیلhadi.valipour@gmail.com :
 )2استادیار دانشگاه هنر تهران ،ایمیلjoule.ahmad@yahoo.com :
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و از این منظر ،نگاهی روشــن به ترمینولوژی داستاننویسی شده است .نتایج حاصل از این
پژوهش نشــان میدهد که قرآن از منظر حجم نگارش داستانها ،دارای انواع قصص رایج
در جهان داستاننویســی است و شــخصیتپردازی بصورت درست و حساب شده در آنها
دیده میشــود و برای هر قصه ،شروع و نتیجهای خاص در نظر گرفته است که نشان از به
روز بودن همیشگی این معجزه الهی برای انسانهاست و این مسئله نمود عینی بومی نگاه
کردن و جهانی اندیشیدن است .این مقاله به روش کتابخانهای و بصورت توصیفی -تحلیلی
نگارش یافته است.
واژگان کلیدی :قرآن ،داستان ،قصه ،ترمینولوژی داستان ،تطبیق.

 .1مقدمه

داســتان و داستانگویی ،واژهای آشنا برای انسانهاســت؛ زیرا بخشی از کال م روزانه ما،
در بیان مطالب و مقاصد از طریق قصه و داستان انجام میشود .اساس ًا سخن گفتن و تبیین
مقاصد و مطالب از راه داســتان ،یکی از هنرهای ســخنوری و سخندانی است .انسانی که
بتواند در قالب داستانی ،مقاصد خود را به شنونده منتقل کند ،انسان شیرین سخنی است که
شــیوایی سخنش ،گیرایی و جاذبه پدید میآورد و حتی زهر تلخ را در کام مخاطب شیرین
میکنــد« .مطالعه قصص در دنیای کنونی نیز مورد توجه و عنایت قرار گرفته و با توجه به
این روش ،منظور و فکر و نظر خود را طی قصص ،به دل و دماغ خوانندگان نفوذ میدهند».
(بالغی)114 :1381 ،

شــاید اولین سوال این باشد که واقعا داستان چیســت؟ از داستان تعاریف بسیاری شده
است«.داســتان توالی حوادث ،واقعی و تاریخی یا ساختگی است ،بنابراین تسخیر عمل به
وســیله تخیل را ارائه میدهد( ».میرصادقی )43 :1376 ،پس بر اساس تعریف باال ،حوادثی
به صورت واقعی یا غیرواقعی برای اشــخاصی رخ میدهد و تخیل خواننده را برمیانگیزد.
در حوزه ادبیات داستانی تقسیمبندیهای بســیار متنوعی وجود دارد .آنچه در این میان از
اهمیت برخوردار است ،گونهگونی اشکال داستان است که فارغ از تمام داشتههای امروزین
در تعارف آنها ،دو قسم اساسی آن حائز اهمیت شناختی در این مقاله است .قصه و داستان.
«معموال به آثار خالقهای که در آنها تأکید بر حوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین
آدمها و شخصیتهاست ،قصه میگویند( ».همان )30 :اساس ًا قصهها با پایان خوش و عدم
حضور مبانی روانشناختی در ارتباطند و اغلب ساده و ابتدایی نوشته میشوند.
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قرآن کریم به واســطه دارا بودن قصص و داســتانهای مختلف و متنوع در آن ،از دیرباز
مــورد توجه بزرگان علم و ادب جهان بــوده و از مناظر گوناگون به قصص موجود در آن
نگاه شده است .کثرت قصههای قرآنی و اختصاص یافتن سورهای در قرآن به نام «قصص»
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نشاندهنده اهمیت قصه در انتقال حقایق است .اما قدر مسلم آن است که هدف قرآن کریم،
قصه گویی ،داستانپردازی و تاریخ نگاری نیست« .قرآن کریم کتاب دعوت و هدایت است
و در این رسالت و هدفی که دارد ،یک قدم راه را به سمت مباحث دیگر از قبیل تاریخ و یا
رشتههای دیگر کج نمیکند .زیرا هدف قرآن تعلیم تاریخ و رمان نویسی نیست( ».طباطبایی،
 )307 :1379اهداف قرآن به صورت واضح در آیات مختلف آمده است:
﴿ َذل ِ َ
ين﴾ (بقره« )2/این کتاب که شــکی در آن نیســت
اب َل َر ْي َب فِي ِه ُه ًدى ل ِ ْل ُمتَّ ِق َ
ك ال ْ ِكتَ ُ
راهنمای پرهیزکاران است».
ون ِم َن ال ْ ِكتَ ِ
﴿يَا أَ ْه َل ال ْ ِكتَ ِ
اب َويَ ْع ُفو َع ْن َكثِي ٍر
يرا ِم َّما ُك ْنتُ ْم تُ ْخ ُف َ
اب قَ ْد َج َ
اء ُك ْم َر ُسولُنَا يُبَيِّ ُن ل َ ُك ْم َكثِ ً
قَ ْد َجاء ُكم ِم َن َّ
ين﴾ (مائده« )15/اى اهل كتاب پيامبر ما به ســوى شما آمده
اب ُمبِ ٌ
ور َو ِكتَ ٌ
الل ِ ن ُ ٌ
َ ْ
است كه بسيارى از چيزهايى از كتاب [آسمانى خود] را كه پوشيده مىداشتيد براى شما بيان
مىكند و از بســيارى [خطاهاى شما] درمىگذرد قطع ًا براى شما از جانب خدا روشنايى و
كتابى روشنگر آمده است».
﴿ونُنَ ِّز ُل ِم َن ال ْ ُق ْر ِ
ارا﴾ (اسراء)82/
ين َو َل يَز ُ
ِيد ال َّظال ِ ِم َ
اء َو َر ْح َم ٌة ل ِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َ
ين إ َِّل َخ َس ً
آن َما ُه َو ِش َف ٌ
«و ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مىكنيم [ولى] ستمگران
را جز زيان نمىافزايد».
در یک جمعبندی کلی و با نگاهی به تفاســیر مهم ،در مورد تفاوتهای قصص قرآن با
سایر داستانها میتوان به موارد ذیر اشاره کرد:

ص﴾ (یوسف)3/
 -1قصه گو خداوند است﴿ .ن َ ْح ُن ن َ ُق ُّ
َ
ص َع َل ْي َ
الر ُسلِ َما نُثَبِّ ُت ب ِ ِه فُ َؤا َد َك﴾ (هود)120/
 -2هدفدار است﴿ .ن َ ُق ُّ
ك ِم ْن أنْبَا ِء ُّ
ص َع َل ْي َ
ك نَبَ َأ ُه ْم بِال ْ َح ِّق﴾ (کهف)13/
 -3حق است ،نه خيال﴿ .ن َ ْح ُن ن َ ُق ُّ
 -4براساس علم است ،نه گمان﴿ .فَ َلنَ ُق َّص َّن َع َل ْيه ِْم ب ِ ِع ْل ٍم﴾ (اعراف)7/
 -5وسيله تفكر است ،نه تخدير ﴿.فَا ْق ُص ِ
ون﴾ (اعراف)176/
ص ل َ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّک ُر َ
ص ال ْ َق َص َ
ي قَ َص ِصه ِْم ِع ْب َر ٌة﴾ (یوسف)111/
کان ف 
 -6وسيله عبرت است ،نه تفريح و سرگرمي﴿ .ل َ َق ْد َ

قرآن کریم به واســطه اعجازش ،سخنان بسیاری جهت ارائه به انسانها دارد و به واسطه
اینکه از سوی خداوند متعال برای آدمیان فروفرستاده شده ،پند و اندرزهایش را جز بصورت
مستقیمگویی ،در قالب قصص و آن هم احسن القصص طرح کرده که بنی بشر چنین تلقی
از آن نداشته باشد که این کتاب صرف ًا به جهت امر و نهی به دستش رسیده است .البته باید
ذکر کرد که قرآن یک فرستاده آسمانیست و امکان مقایسه با ادبیات صرف که آفرینندهاش
انسان زمینی با فکر و اندیشه به شدت محدود است وجود ندارد .داستانهای بشری همواره
بر اســاس تجربیات و یافتههای روزمره شکل گرفته است و خیال پردازی اساس آن است.
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در صورتی که قصص موجود در قرآن کریم عاری از خیال پردازی بوده و تصویر راســتین
و صادق سرچشــمه گرفته از ذات اقدس خداوند اســت .در این جستار تالش شده است
از جهت دســت یافتن به یک شناخت نسبی در متد داستانگویی قرآن کریم ،مطابقتی بین
قصص قرآن و و روش شناسی ادبیات داستانی ایجاد گردد.
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هدف از ترمینولوژی ادبیات داستانی در این مقاله ،مطالعه تطبیقی اصطالحات تخصصی
ادبیات داستانی از مناظر حجم نگارش ،شــخصیت ،انتخاب روشهای آغاز برای داستان،
ساختار و نتیجهگیری بین نمونههاست .برای این منظور از جنبه اندازه و زمان ،به تقسیمبندی
ســه گانه داستان بلند ،داستان کوتاه و داســتانک رجوع میشود .سپس اشخاص مهم این
داســتانها را بررســی کرده و با ارائه روشهای آغاز برای داستانها ،ساختار و نتیجهگیری
قصص نیز تبیین میشوند.

همان طور که گذشــت پژوهشگران متعددی از زوایای متنوع به قصص موجود در قرآن
پرداختهاند .از جمله حبیباهلل آیت اللهی به همراه همکارانش در مقاله تحلیل عناصر داستانی
قصه حضرت یوســف(ع) در قرآن کریم ،این داســتان را از جنبه عناصر داســتانی تحلیل
کردهاند .ابوالفضل حــری در مقاله «مؤلفههای زمان و مکان روایی در قصص قرآن کریم»،
قصص را از دیدگاه ژرار ژنت بررســی کرده است .همچنین خلیل پروینی در مقاله «تحلیل
عناصر داستانی در داستانهای قرآن» مشابه دیگران صرف ًا عناصر داستانی را در داستانهای
قرآنی بررسی کرده است .ولیاهلل شــجاع پوریان در مقاله «تأملی در شاخصههای قصه در
قرآن» کوشــیده تا عناصر چهارده گانه قصه نویسی را در قصص قرآنی بررسی کند .عباس
اشرفی و همکارش در مقاله «شخصیت پردازی در داستان حضرت یوسف(ع)» تالش کرده
تطبیقی بین شــخصیت پردازی قرآنی و کتاب عهد قدیم انجام دهد .جالل مرامی به همراه
همکارش در مقاله «قرآن پیشــگام در عرصه داســتانک» ،روی آیات  58و  59سوره نحل
متمرکز شــده است و  . ...رویکردی که به صورت اخص در این آثار پرداخت نشده است،
رویکرد تطبیقی داستانهای قرآن با دست آفریدههای بشری و البته از مناظر یاد شده است.
بر همین اساس ،این مقاله در تالش برای پاسخ گویی به سواالت زیر است:
 -1آیا مطابقتی بین قصص قرآن کریم با داستانهای نوشته شده توسط بشر وجود دارد؟
 -2از جنبههای تطبیقی ،کدام عناصر شاخص بین این داستانها موجود است؟

 -3شــیوههای آغاز قصص در قرآن کریم کدامند ،اشخاص چگونهاند و ساختار داستانی
به نتیجهگیری ختم میشود؟

 .2داستانها و حجم نگارش
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در تبیین موضوع اصلی مقاله ،در همین ابتدا باید مشخص کرد که بین واژه داستان و قصه
تفاوت وجود دارد« .ادبیات داســتانی جدید با ریشهای نه چندان دور ،برای هر اصطالحی

قصهها با بهرهگیری مســتقیم از عنصر تخیل پردازش میشوند و چون تخیل برخاسته از
ذات بشریست ،تفاوت بسیار مهمی پدیدار میشود بین قصه بشری و قصه قرآنی که مبنایش
خداوند متعال اســت« .قصه قرآنی عبارت اســت از روایت و نقل وقایع و حوادث واقع و
حقی که از روی علم با هدف و پیامی مشــخص ،پیگیری میشوند( ».ملبوبی)94 :1376 ،
پس به راحتی میتوان گفت که قرآن کریم به عنوان یک کتاب کام ً
ال سعادت ساز و هدایتی،
داستانهایش به عنوان یک هنر مستقل که به دست خود بشر ایجاد شده ،متفاوت است.
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متناســب با کاربرد آن تعریف و مرزبندی دقیقی تعیین کرده اســت ،چنانکه داستان مفهوم
گستردهتری یافته و قصه نوعی از داستان شمرده میشود( ».میرصادقی )167 :1376 ،در قرآن
کریم نیز هرگز از واژه «داســتان» بهره گرفته نشده است و واژه «قصه» کاربرد فراوان در آن
دارد .واژه « َق َصص» در قرآن مجموع ًا  7مرتبه به کار رفته است که «شش مورد آن در ضمن
آیات آمده و یک مورد هم نام سوره بیست و هشتم قرآن است( ».پروینی 90 :1379 ،و )91

ادبیات داســتانی در جهان در ابعاد مختلف دارای تقسیمبندیهای متنوعی است .یکی از
آن دستهبندیها مربوط به اندازه و حجم نگارش داستانهاست که از این منظر داستانها به
داستان بلند ،داستان کوتاه و داستانک تقسیم میشود .البته که گونههای بسیاری بینابین این
تقسیمبندی میتوان گنجاند که به جهت ضرورت موضوع مقاله مد نظر قرار نمیگیرد.
 .1 .2داستان بلند

داستان بلند با واژه رمان 1معنا یافته که مشتق شده رمانس 2قرون وسطی است« .در رمان،
مؤلف به یک یا چند موضوع کامل و سرشار از یک زندگی میپردازد و تا به مراحل مختلف
زندگی یک یا چند قهرمان نپرداخته باشد ،دست نمیکشد .در رمان دست نویسنده باز است،
شخصیتها را تحلیل میکند .پرده از زندگی قهرمانان برمیدارد و حوادث را روشن میکند
 ...تا هر کجا که وقت بگیرد( ».شریف)27 :1383 ،

میالن کوندرا معتقد بود «رمان دســتاورد اروپاســت( ».کوندرا )43 :1382 ،با این وجود
میتوان بســیاری از عناصر رمان را در قصه حضرت یوســف دید کــه در جدایی کامل با
اســاطیر ،حماسهها و انواع دیگر ادبی پیش از رمان پدیدار شدهاند .تمام آیات این سوره به
جز چند آیه آخر آن سرگذشــت یوسف نبی(ع) فرزند یعقوب نبی(ع) را بیان میکند و از
مجموع  ۲۷باری که کلمه «یوســف» در قرآن به کار رفته ۲۵ ،بار آن در این ســوره است.
هرچند قصه انبیایی چون نوح(ع) ،ابراهیم(ع) و موسی(ع) نیز با تفصیلِ نسبی در قرآن کریم
«احسن» را نگرفتهاند که انسجام
ذکر شــده است ،نه فقط هیچ یک از این داســتانها لقب
َ
تاریخی و تفصیل و کلیتی قصه یوسف(ع) را نیز ندارند .اگر تعریف میالن کوندرا از رمان
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را بپذیریــم که «همه رمانها در همه زمانها به معمــای من میپردازند( ».همان )69 :قصه
یوسف(ع) را بی کم و کاست میتوان در این دستهبندی جای داد .قصه یوسف(ع) در قرآن
شــرح موجز و واقعگرایانهای است از حدود امکانات یک انسان و تصمیمات او در طوفان
حوادث .قصه حضرت یوســف(ع) یکی از کاملترین قصص قرآن به شــمار میرود .این
قصه به صورت آغاز تا پایان یک زندگی را چنان به تصویر کشــیده است که گویی زندگی
یک قوم را کنکاش کرده است .این قصه با علم بر تمام جزئیات و اخبار سرگذشت یوسف
نبی(ع) را روایت میکند .نوع روایت این قصه به گونه ایست که تمام زوایای پنهان و پیدای
اشــخاص و موضوعاتش را در خود نهفته دارد و برای خواننده نوضیح میدهد .در ادبیات
داستانی نوین اصطالح بسیار مهمی وجود دارد که به آن زاویه دید میگویند .این دید کلی
به تمام امور که «فکری برتر از بیرون ،شــخصیتها را رهبری میکند و از نزدیک شــاهد
اعمال و گفتار آنهاســت و از گذشته و حال و آینده آنها آگاه است( ».میرصادقی:1376 ،
 )239را با همین نام میشناســیم که عینا میتوان در شخصیت یوسف نبی به وضوح دید.
البته عدهای معتقدند که تمام عناصر رمان در این قصه دیده نمیشــود .همان طور که پیشتر
نیز اشــاره کردیم فقط آن مقدار از قصه را که با غرض دینی و پیام الهی هماهنگ است در
این قصه آورده شده و ما قرار نیست به دنبال خلق یک رمان به معنای دقیق امروزین باشیم.
چه اینکه هرچند قصه یوسف(ع) عناصری از رمان را در خود جای داده است ،اما نه تنها از
وجهی ،رئالیس ِم آن معاد ِل مادی گرایی و حیوانیت بی حصری نیست که یوسف میستاید،
بلکه خداوند همواره در آن حضور دارد و قواعد بازی به خواست نویسنده تعیین میشود،
آیه﴿و ُه َو
ولی نویسنده تقدیرگری است که هیچ گاه بندگانش را به حال خود رها نمیکند:
َ
َم َع ُك ْم أَ ْي َن َما ُك ْنتُ ْم﴾ (حدید« )4/و هر کجا باشید او با شماست».
این نکتهای اساســی درباره رمان اســت که نویســنده آن حکم خدای داستان را دارد و
پیشامدها به خواست او رقم میخورد ،و عرصه امکانات شخصیت یا شخصیتهای اصلی
داســتان به مشیت او تعیین میشوند .در واقع رماننویس جایگاه خدا و خالق هستی خیالی
رمــان را دارد و از این جهت اســت که برای تعیینِ مقدرات شــخصیتهای رمان خدایی
میکند .هستیِ رمان ،از صفحات ابتدایی آن شروع شده و در پایان آن خاتمه مییابد و این
نویسنده رمان است قادرِ تمام و کمال در جزا دادن و عقاب کردن شخصیتهای رمان .اگر
قلمــرو حوادث در رمان را معاد ِل ِّ
کل عال ِم رمــان بدانیم ،به این معنا که فراتر از آن چیزی
ِ
ترازوی پاداش و عقاب در دستا ِن نویسنده است و هموست که سرنوشت نیک
وجود ندارد،
و بد را برای شــخصیت ِ
های داستان مقدر و خواننده را در تشخیص خوب و بد راهنمایی
میکنــد .فراتر از آن ،چنانچه رمان تصویری هم از تقدیــر خدا ارائه کند ،چنین خدایی نه
خدای قادر مطلق ،که آفریده ذهن نویســنده و در واقع بنده اوســت .پس میتوان به گفته
محمد شــحرور پژوهشگر بزرگ قرآنی صحه گذاشت و نتیجه گرفت که «هدف قصههاي

باتوجه به پیشبرد قصص در قرآن میتوان به راحتی برایشان آغاز و میان و پایان نیز طرح
کرد که بخشی از یافتههای ترمینولوژیک ادبیات داستانی است .حدود یک رمان ،از آغاز و
میانه و پایان و اشــخاص و سرگذشتها و به خوبی در این قصه قرآنی پدیدار است و این
نشان از قرابت شکلی و فرمی این قصه قرآنی به رمان است.
 .2 .2داستان کوتاه

1

«داستان کوتاه داستانیست که نویسنده در آن به گوشهای زندگی میپردازد ،به نظم یک یا
چند حادثه اکتفا و از آن موضوعی با شخصیتهای مختلف تألیف میکند که این موضوع بر
خالف کوتاهیش از لحاظ پرداخت و تحلیل پخته باشد( ».شریف)26 :1383 ،
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قرآن بيان تاريخ نيست بلكه بيان فلسفه تاريخ است( ».اشرفی و دهقانی)65 :1396 ،

گونههای بسیاری در حوزه داستانهای کوتاه در جهان نوشته شده است که به دلیل کوتاه
و گیرا بودنشان به نظر برای مخاطب جذابتر از گونههای دیگر ادبی تشخیص داده میشود.
از قصص کوتاه آمده در قرآن میتوان «قصه های تولد موســی(ع) ،چگونگی رشــد وی و
برخورد با مرد قطبی ،داســتان ابراهیم(ع) و برخوردش با بت پرستان و شکستن بتان ،قصه
هابیل و قابیل و مخاصمه آن دو و ...را ذکر کرد( ».قابل)30 :1375 ،

در مورد قصه موسی(ع) و فرعون باید گفت این داستان در سورههای قصص و اعراف به
مفصلی بیان شده در حالیکه در سوره نازعات به شکل کامال خالصه و کوتاه آمده و
شکل ّ
تنها مهم ترین وقایع و حادثهها را بیان کرده است:
﴿ َه ْل أَتَ َ
وسى /  إِ ْذ نَا َد ُاه َرب ُّ ُه بِال ْ َوا ِد ال ْ ُم َق َّد ِ
س ُط ًوى  /ا ْذ َه ْب إِلَى فِ ْر َع ْو َن إِن َّ ُه َط َغى/  
اك َح ِد ُ
يث ُم َ
ك إِلَى َرب ِّ َ
ك إِلَى أَ ْن تَ َز َّكى َ /وأَ ْه ِديَ َ
فَ ُق ْل َه ْل ل َ َ
ك فَتَ ْخ َشى  /ف ََأ َر ُاه ْاليَ َة ال ْ ُك ْب َرى  /ف ََك َّذ َب َو َع َصى
ال ْال ِخر ِة َو ْ ُ
ال أَنَا َرب ُّ ُك ُم ْ َ
ال ْع َلى  /ف ََأ َخ َذ ُه َّ
الل ن َ َك َ
 /ثُ َّم أَ ْدب َ َر يَ ْس َعى  /ف ََح َش َر فَنَا َدى  /فَ َق َ
الولَى  /إ َِّن
َ
فِي َذل ِ َ
ك ل َ ِع ْب َر ًة ل ِ َم ْن يَ ْخ َشــى﴾ (نازعات« )26-15/آیا سرگذشت موسى بر تو آمد؟  /آن گاه که
پروردگارش او را در وادى مقدّس ُ
«طوى» ندا درداد  /به سوى فرعون برو که وى سر برداشته
است  /و بگو :آیا َس ِر آن دارى که به پاکیزگى گرایى  /و تو را به سوى پروردگارت راه نمایم
تا پروا بدارى؟  /پس معجزه بزرگ [خود] را بدو نمود  /ولى [فرعون] تکذیب نمود و عصیان
کرد  /ســپس پشت کرد [و] به کوشش برخاست  /و گروهى را فراهم آورد [و] ندا درداد  /و
گفت :پروردگار بزرگتر شــما َمنَم!  /و خدا [هم] او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد  /در
حقیقت ،براى هر کس که [از خدا] بترسد ،در این [ماجرا] عبرتى است».
با نگاه به داســتان کوتاه باال میتوان پی برد که تنها بخشهای مهم و ضروری قصه در این
آیات آمده و تنها به بیان بخشی ازحوادث اکتفا کرده است« .بعضی از داستانها به لحاظ دارا
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بودن اهداف ،موضوعها و زوایای متعدد ،در چند سوره با شیوههای بیانی مختلف مطرح شده
است .به داســتانهای حضرت نوح(ع) و حضرت موسی(ع) چند بار اشاره شده است و در
هر سورهای ،هدف و موضوع خاصی از داستان مورد نظر بوده است( ».قطب)127 :1359 ،
 .3 .2داستانک

1
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داستان خیلی کوتاه گونهای ادبی است که محصول ادبیات غربی در دوره معاصر خوانده
میشــود ،اما در مراجعه به قرآن نمونههایی وجود دارد که شاخصههای داستان خیلی کوتاه
در آنها وجود دارد .مرامی به نقل از محمدعلی ،معتقد اســت «خُ ردگرایی یا موجزنویسی
یا حداقل گرایی شیوه ایســت روایتی یا نمایشی که با کمترین عناصر ضروری معموال در
شکلی کوتاه مثل لطیفه ،طرح کوتاه نمایشی ،تک گویی ،داستانک و ...ارائه شود( »...مرامی
و عربی)170 :1395 ،

در ویژگیهای داســتانک گفته شده «از داســتانهای کوتاه کوتاه ترند ،حادثه محورند،
طرحی ساده ،سرراســت و خطی دارند ،بر عنصر گفتگو تکیه دارند ،جوهره داستانی قوی
دارند و( »...جزینی 11 :1394 ،تا  )21قرآن کریم حاوی تعداد بســیاری داستانک نیز است
که هر کدام در کمترین حجم و اندازه ،جوهره عمیقی را عیان کرده اســت .در سوره نحل
آمده است:
﴿وإِذَا ب ُ ِّشر أَ َح ُد ُه ْم ب ِ ْ ُ
يم  /يَتَ َو َارى ِم َن ال ْ َق ْو ِم ِم ْن ُسو ِء َما ب ُ ِّش َر ب ِ ِه
النْثَى َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َك ِظ ٌ
َ
َ
َ
ِ
ُ
َ
ٍ
ِ
م
ك
ح
ي
ا
م
اء
س
ل
أ
اب
ر
ت
ال
ي
ف
ه
س
د
ي
م
أ
ون
ه
ى
ون﴾ (نحل58/و« )59و دختران را [به
ْ َ ُ ُّ ُ
أَيُ ْم ِس ُك ُه َع َل ُ
َ َ َ َْ ُ َ
ُّ َ
عنوان فرزند] برای خدا قرار می دهند ،او من ّزه [از توالد و تناسل] است؛ ولی برای خودشان
آنچه را که [از پسران] میل دارند [به عنوان فرزند قرار می دهند / ].و چون یکی از آنان را
به [والدت] دختر مژده دهند [از شــدت خشم] چهرهاش سیاه گردد ،و درونش از غصه و
اندوه لبریز و آکنده شود!»
اولین و شاخصترین مسئله در این سوره ،نامش است که به معنای خیر کثیر آمده و ذکر
موجودیت دختر برای پدر و مادر نشــان عینی همین مسئله است .این دو آیه «داستانکی با
محوریت موضوع زن پردازش شــده اســت .با توجه به ارتباط همه اجزای سوره و بافت
منســجم ســور قرآنی میتوان زن را نیز یکی از نعمتهای خداوند دانست که چون زنبور
عسل مایه خیر کثیر است( ».مرامی و عربی)175 :1395 ،

در این داســتانک ســنت زنده به گور کردن دختران در بین برخی از اعراب عربســتان
تقبیح میشــود .حادثه داستانک بسیار تکان دهنده اســت« :شرمساری از دختر بودن نوزاد
تا مرز حیرانی بین کشــتن او و یا نگه داشتن خفت بارش!» (همان )179 :درگیریی درونی
شخصیت نشــان از جاری بودن گفتگویی درونی در شــخصیت داستانک است که بسیار
1) Flash Fiction
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 .4 .2شخصیت

1

در حوزه شخصیت و شخصیتپردازی در ادبیات داستانی بحث بسیار مفصل و عمیق است.
خاصه اینکه شــخصیتپردازی با جوهره ذاتی بنی بشــر ارتباط دارد و بایستههای بشری در
شخصیت انسانها تفسیر میشود .چه اینکه نوع شخصيتپردازي در كتابهاي آسماني خاصه
قرآن کریم مطابق با اهداف و پيامهاي اين كتابها براي مخاطبانش مختلف است« .شخصيت
در لغت به معناي ذات خلق و خوي مخصوص يك شــخص است .اين واژه در معناي عام
خود ،عبارت از مجموعه خصوصياتي است كه حاصل برخورد غرايز و اميال نهفته يك انسان
با دانشهاي اكتسابي او در زمينههاي مختلف اجتماعي است( ».داد)301 :1385 ،
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سنتشکنانه پرداخت شده است .میتوان گفت داستانکهای قرآن کریم در برخورداری از
ارکان داستانک ،تا حد ممکن فنی به نظر میرسند.

بر همین اساس ايجاد شخصيت داستاني و پرورش آن در قالب يك داستان را شخصيت
پردازي ميگويند .قهرمانان و شخصيتهاي داستاني كساني هستند كه با رفتارها و گفتارهاي
خود داســتان را به وجود ميآورند .شخصيت ها افراد داستاناند كه تقريب ًا همه كاره داستان
شمرده ميشوند .عمل با حضور آنها به وجود ميآيد و فضا و مكان و زمان به خاطر بودن
و فعاليت آنها مفهوم پيدا ميكند و گفت وگو هم گفتار آنان با يكديگر يا با خود اســت.
(عبداللهیان)50 :1381 ،

داســتانهاي گوناگون ،شــخصيتهاي خاص خود را دارند .در بسياري از داستانهاي
ادبي ،شــخصيتها ،تخيلي و ساختگي هستند و در حقيقت ،اين نويسنده داستان است كه
شــخصيتهاي ذهني خود را در قالب داســتانهايي ميپروراند و همچون شخصيتهاي
واقعي مینمايانند .پر واضح اســت كه قصه يوسف(ع) در قرآن كريم از اين قبيل داستانها
نيست .شخصيتهاي قصه يوسف(ع) ،شخصيتهاي واقعي و تاريخي هستند كه قرآن كريم
پس از ســالها داستان آنان را به تصوير كشيده است .قهرمان يا شخصيت اصلي و كليدي
داستان يوسف (ع)در قرآن كريم خود یوسف نبی است.
يوســف(ع) در روايت قرآن كريم ،صاحب شخصيتي ثابت اســت كه همواره با اتكا به
نيروي الهي و با بهره گيري از دانش و تعقل ،به مديريت امور میپردازد .قرآن كريم در پرتو
شخصيت يوسف نبی الگويي كامل به بشر ارائه ميدهد و همواره كارهاي يوسف (ع)را به
عنوان فردي درســتكار ميستايد .البته در کنار یوسف(ع) اشخاص دیگری نیز هستند مانند
بــرادران و پدر و عزیز مصر و زلیخا و ...که هر کدام کار ویژه خود را در طول قصه دارند.
مثال در بخشی از داستان ،عزیز مصر شخصیت مخالفش میشود و یا برادرانش و یا اشخاص
مکمل مانند زندانیان و. ...
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فقط باید توجه کرد ،چیزی که در ادبیات داســتانی از آن به عنوان شــخصیتپردازی و
خلق شخصیت نام برده میشود در این قصه قرآنی وجود ندارد .بلکه اینجا ارائه شخصیت
در قالب یک داستان واقعی است .چرا که در قرآن آمده است﴿ :فَ َلنَ ُق َّص َّن َع َل ْيه ِْم ب ِ ِع ْل ٍم َو َما ُكنَّا
ين﴾ (اعراف« )7/و از روی دانش به آنان گزارش خواهیم داد و ما [از احوال آنان] غایب
غَائِبِ َ
نبوده ایم ».شخصيت يوســف(ع) در قرآن به عنوان قهرمان داستان ،بسيار پررنگ است به
گونهاي كه قرآن كريم در صدد ارائه الگويي نيكو از شــخصيت اول داستان است .همچنین
قرآن كريم از شــخصيتها براي بيان حوادث و در نتيجه براي محقق ساختن هدف ديني
خود استفاده كرده است.
در قصه کوتاه موسی(ع) و فرعون نیز اشخاص به صورت کامل تصویر میشوند .حضور
موسی(ع) ،فرعون و خود خدا به عنوان سه شخصیت مهم به چشم میخورد و دستوری که
خدا به موسی میدهد به صورت عینی مسیری در ابتدا آرام و نهایت منجر به تخاصم را روشن
میکند .به نظر در تمام این قصص ،پیامبران ماموراند و معذور و تنها به دســتور پروردگار
عمل میکنند و ترسی از این که چه بر سرشان خواد آمد ندارند .البته که این اوج سرسپردگی
به نیروی الیزال پروردگار اســت که چنین جرات و جسارتی به فرستادگانش عطا میکند.
کلیتی که در این شــخصیتها به تصویر کشیده میشــود ،از محتوای پیام خداوند ،معجزه
موسی ،عدم پذیرش ،شروع تخاصم فرعون و موسی و نتیجهگیری از شخصیتشناسی در
این داستان کوتاه همه نشان از تبحر استفاده از شخصیتپردازی است که چنان تصویری به
مخاطب عرضه میشود که شخصیت برایش جا میافتد و لذت همراهیش را درک میکند.
با دقت در این قصه میتوان به پویایی شخصیتها پی برد .نه موسی و نه فرعون ،هیچکدام
ایستا نیستند .در این قصه میتوان وضوح دید که اشخاص با کمترین الفاظ به بهترین وجه
ممکن شخصیتپردازی شدهاند.
در داستانک خیر کثیر نیز با اشــخاصی مواجه هستیم .در این داستانک قرآنی شخصیت
تابعی از کوتاه بودن زمان و محدود بودن مکان و کوتاه بودن حادثه داستان است .یک عرب
بادیه نشین که شخصیتی خاکستری به نظر میرسد با تولد فرزندش که دختر است دگرگون
میگردد .حرکت در خالف جهت رسم و رسوم قبیلهای برای او ننگ است و از سویی عطا
شــده خداوندی برایش یک نوزاد دختر اســت .البته که مشخص نیست تصمیم مرد عرب
در قبال این نوزاد چیست و دست به چه کاری میزند .اما نامههای پیشین قبیلهای نشان از
زنده به گور کردن دختر میدهد و نزول این آیه نشان از جلوگیری از این عمل شنیع است.

172

به طور کلی میتوان گفت قصص قرآن کریم دارای اشــخاصی هستند که گرداننده تمام
آنها پروردگار متعال اســت و بنی بشــر به در آنها به بوته آزمایش گذاشته شده است .در
حقیقت شــخصيت اصلي در قرآن كريم ،پروردگار است كه به عنوان صحنه گردان داستان
ظاهر شــده است و يوسف و موســی و نوح و محمد مأموران الهی جهت گرفتن عبرت و

 .3روشهای آغاز برای داستان

در جهان ادبیات داستانی روشهای متداولی برای آغاز هر داستان وجود دارد که البته بی
ارتباط با زاویه دید در داستان نیســت .در قرآن کریم ،خداوند متعال از روشهای ویژهای
برای قصهگویی بهره برده است .این روشها تأثیر مستقیم نوع آغاز قصص بوده است .قرآن
در بیان قصص از روش روایتی بهره برده است« .به همین جهت میبینیم در قصههای قرآن
اگر چه شخصیتها و قهرمانان قصه از بین رفتهاند و دوران زندگی آنها سپری گشته است
لیکن قرآن به زبان آنها سخن میگوید و شنونده سخن آنها را میشنود و حرکت آنها را
میبیند به گونهای که گویا هم اکنون در مقابل دیدگانش حاضرند( ».قابل )36 :1375 ،از این
حیث روشهای گوناگون و ویژهای در قرآن به چشم میخورد که گاهی نمونههای عینی در
ادبیات داستانی از آن گونه آغاز دیده نشده است« :

 یناتساد تایبدا یژولونیمرت رظنم زا میرک نآرق یاهناتساد شناوخ

رفتن به راه راســت تصویر شدهاند .در واقع این اشخاص و حوادثی که بر سرشان میآید،
فرصتی برای تفکر و تدبر در انسان را برایش فراهم میسازد و در این بین موفق کسی است
که به درک صحیح نایل آمده باشد.

 -1گاهی نخست خالصهای از قصه گفته میشود و بعد به تفصیل آغاز تا پایان قصه طرح
میگردد؛ مانند قصه اصحاب کهف.

 -2گاهــی هدف غایی قصه را در همان آغاز میآورد و بعد به تفصیل آغاز تا پایان قصه
طرح میگردد؛ مانند قصه حضرت یوســف(ع) که ابتدا خوابش گفته میشــود و بعد اصل
ماجرا را ذکر میکند.
 -3گاهی قصه مانند ادبیات داســتانی از آغاز تا انتها بدون وقفه ذکر میشود؛ مانند قصه
سلیمان نبی و هدهد و بلقیس.

 -4گاهی قصه به صورت تمثیلی ذکر میشــود؛ مانند قصه حضرت ابراهیم(ع) و گفتگو
با قومش.

 -5گاهی قصه تقطیع وار با لحاظ زمان و مکان ذکر میشود؛ مانند قصه حضرت مریم از
تولد او تا تولد فرزندش عیسی.
 -6گاهی قصه تقطیع وار با عدم رعایت زمان و مکان ذکر میشــود؛ مانند قصه حضرت
موسی(ع) در سوره طه.
 -7گاهی از یک تکرار بهره میبرد؛ مانند قصه حضرت آدم.

 -8گاهی نام قهرمان ذکر میشــود مانند موســی و گاهی هیچ نامی ذکر نمیشود مانند
حضرت خضر( ».همان 36 :و )37
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« -9گاهی راز مالقات یا برخورد هم بر قهرمان پوشیده است و هم برای نظارهگر(شنونده)؛
173

نظیر حکایت برخورد حضرت موسی با بنده صالح خدا در سوره کهف( ».معارف)151 :1378 ،
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« -10قصص میان قصهای از دیگر شیوههای داستانپردازی در قرآن محسوب میشود تا
جایی که این روش و شــیوه در برخی آثار منثور و منظوم ادب دیده میشود که میتوان آن
را الهام گرفته و وامدار این روش قرآن دانســت( ».فعال عراقی )346 :1384 ،شجاع پوریان
به نقل از ســید قطب مینویسد« :قرآن در ســوره هود میگوید :در ضمن یادآوری تاریخ
جانشینان نوح و اقوامی که به برکت خدایی رسیدند یا دچار عذاب شدهاند ،اشارهای به قصه
ابراهیم میکند که در آن برکات الهی تحقق یافته ،و این خود ضمن بیان قصه قوم لوط است
که گرفتار عذاب شدند( ».شجاع پوریان)127 :1392 ،
 -11گاهی آغاز تا پایان قصه در حدود یک یا دو جمله خالصه میشــود و تعبیر داستان
فوق سریع مصداق این شیوه است.
 -12گاهی قصه به صورت ناگهانی وارد ماجرا میشود و هیچ پیش زمینه و مقدمه ندارد.

البتــه روشها و گونهگونیهای متنوع تری برای بیان قصص قرآنی وجود دارد که جهت
عدم اطناب کالم در قالب مقاله به این چند مورد بسنده میشود.

داســتان بلند حضرت یوســف(ع) در قرآن از روش ذکر هدف غایی قصه در همان آغاز
بهــره برده و بعد به تفصیل آغاز تا پایان قصه طرح میگــردد .آغاز تا پایان بدون تکرار و
تقطیع که مخاطب را کامل با خود همراه میکند .در این قصه ابتدا خواب حضرت یوسف
را میخوانیم و بعد با یوسف جهت تعبیر خوابش همراه میشویم.
داســتان کوتاه حضرت موسی(ع) و سرنوشــت فرعون که هم مایه تسلی خاطر پیامبر و
مؤمنان اســت و هم هشدار به مشرکان و هم اشــارهای به اینکه انکار معاد انسان را به چه
گناهانی آلوده میکند به صورت قصهای تکراری و کوتاه یاد میشود و در این شیوه از روش
داستانگویی تکراری بهره برده میشود.

در داســتانک خیر کثیر ،خداوند متعال جهت تحقیر و پست شمردن افکار عرب جاهلی
و بشــارت وجود دختر به عنوان خیر کثیر از روش آغاز تا پایان قصه در حدود یک یا دو
جمله خالصه استفاده کرده و تعبیر داستان فوق سریع یا داستانک مناسب آغاز برای این قصه
است .داستان بدون روایت پیش زمینهای یا تکرار یا تقطیع ،ناگهان وارد اصل قصه میشود.

 .4ساختار 1قصص قرآنی

بــا نگاهی عمومی به قصــص موجود در قرآن ،میتوان درک کــرد که قصص قرآنی از
ساختار و ساختمان خاصی برای ارائه برخوردارند که شاید با تعاریف ساختارهای شناخته
شــده در جهان متفاوت باشند« .ســاختار ،ارتباط اجزای داستان با یکدیگر و با کل داستان
1) Structure
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در قصه یوسف(ع) ،مقدمه قصه چنین است که یوسف ابتدا خوابی میبیند که به واسطه
پدرش تعبیر میگردد .برادران نقشــهای برای از بین بردنش میکشــند و پس از التماس از
پــدر اجازه بردنش به بیابان را میگیرند .در بیابان او را به چاهی اندازند و پیراهن خونینش
را به پدر میآوردند که گرگی او را خورد .کاروانی یوســف(ع) را پیدا میکند و پیشــکار
عزیز مصر ،یوسف(ع) را در بازار برده فروشان میخرد .این مقدمه چینی برای یک رمان به
زیباترین شکل ممکن انجام شده است .در میانه قصه با ابعاد دیگر و شخصیتهای جدیدتر
آشــنا میشویم .یوسف در خانه عزیز مصر به کار مشغول میشود و توسط زن عزیز مصر
به خلوت کشیده میشود و چون به خواستههایش عمل نمیکند کشمکشی بین شان شکل
میگیرد .زن عزیز مصر در ادامه مجلسی ترتیب میدهد که زنان دیگر از زیبایی یوسف(ع)
دستشــان را میبرند و در ادامه با حیله زن عزیز مصر یوســف زندانی میشود و در زندان
خواب دو زندانی را تعبیر میکند .عزیز مصر در خوابی میبیند و یوســف(ع) آن را تعبیر
میکند .عزیز مصر بعد از درک عدم خطای یوســف ،او را آزاد و خزانهدار میکند .در زمان
خشکســالی برادران یوسف برای گرفتن آذوقه میروند و یوســف(ع) از آنها میخواهد
بنیامین را با خود بیاورند .یعقوب نبی(ع) قبول میکند و در ســفر بعدی یوســف(ع) بعد
از ماجرای مخفی کردن پیمانه شــاهی خود را به بنیامین میشناساند .برادران بدون بنیامین
نزد پدر بازمیگردند و بعد از مدتی برای دریافت صدقه به یوســف مراجعه میکند که اوج
داستان است و در پایان پدر بوی یوسف(ع) را از پراهنش میفهمد و با انداختن پیراهن بر

 یناتساد تایبدا یژولونیمرت رظنم زا میرک نآرق یاهناتساد شناوخ

است« .ساختار ،یک نظام است که همه اجزا در آن به هم ربط دارد و حادثه و وقایع داستان
با نظم و توالی معین با یکدیگر پیوند دارند( ».آیت اللهی و دیگران )5 :1386 ،معموالً برای
هر داستانی در حوزه ادبیات ،آغاز و میانه و پایانی متصور است .این سه در تمامی آثار مهم
دارای شناسنامه جهان وجود دارد و عالوه بر ادبیات داستانی در تمام امورات زندگی بشری
حایز اهمیت اســت .خاصه اینکه نگاه ما برای تمام امور زندگی بر اســاس متد و طرحی
بنیان گذارده میشــود و قبل از آغاز هر عملی به آن اتکا میکنیم تا مسیر را صحیح تصویر
کنیم« .در قصههای قرآن مختصات و ویژگیهایی هســت که آنها را از داستانهای بشری
متفاوت مینماید از جمله :واقع گرایی ،حقیقت گویی ،بی زمانی و مکانی ،حذف گفتگوها
و زمانهای مرده ،درستی گزارهها ،شکسته شدن وحدت زمانی ،عدم اعتنا به روایت خطی،
اســتفاده حداقلــی از عنصر زن ،طرح ناگهانی و بی مقدمه قصــه ،مجمل گویی و خالصه
گیری از داســتان ،گفتگوهای میان قصهای ،عفیف گوی ،سربسته و مرموز گذاشتن برخی
موضوعات و( ». ...شــجاع پوریان )120 :1392 ،البته که تمام این موارد باعث نمیشود که
وجود ســاختار در قصص قرآنی نفی گردد ،اما واضح است که در همین ابتدا بیان کنیم که
عناصر ســاختار ادبی ممکن اســت به آن صورت که در ادبیات داستانی جاریست ،در این
قصص وجود نداشته باشد.
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صورت بینا میشــود .بعد از رسیدن همه به پیشگاه یوسف(ع) ،خواب یوسف(ع) به دقت
تعبیر میشود.
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در داستان کوتاه موسی(ع) ،علی رغم این که بدون زمینه چینی و مقدمه بر سر اصل قصه
میرویم ،همان ســوال آغازین که «آیا سرگذشت موسى(ع) بر تو آمد؟» مقدمه ایست برای
ورود به داســتان .در ادامه وقتی از وادی مقدس و رفتن به ســوی فرعون و نشان دادن راه
صحیح به او و بازگرداندنش به مسیر حق سخن به میان میآید ،میانه داستان را میبینیم .اوج
داســتان ،نشان دادن معجزه موسی(ع) است و تصمیم خداوند برای سرنگون کردن فرعون،
پایانبندی داســتان به حساب میآید .و نهایت نتیجهگیری داستان که «براى هر کس که [از
خدا] بترسد ،در این [ماجرا] عبرتى است».

پیش از پرداختن به داستانک خیر کثیر ،باید اشاره کرد که «شروع داستانکها در داستانهای
قرآنی به شــکلهای گوناگونی دیده میشود ،گاه با یک پرسش و در بیشتر اوقات با ظرف
«إذ» .این ظرف زمانی نشــانگر روایت برشی از زندگی اســت و داستانک خیر کثیر نیز از
همین تکنیک بهره گرفته و این گونه آغاز شــده اســت( ».مرامی و عربی )178 :1395 ،از
دیگر ویژگیهای ســبک قصه پردازی قرآن ،طرح ناگهانی قصه است که در عربی با عنوان
«عنصرالمفاجاة» از آن یاد میکنند« .منظور از عنصر ناگهانی این است که خواننده داستان ،با
رخدادی در یک حالت ناگهانی و غیرمترقبه مواجه میشود( ».قطب)145 :1359 ،

در این داســتانک ،بدون صرف وقت و زمینه چینی خاصی ،قصه آغاز شده است .داستان
با یک ماجرا و حادثه که تولد نوزاد دختر است شروع میشود و با درگیری روحی و روانی
مرد عرب ادامه مییابد و بدون اینکه پایان قطعی و مشخصی برای داستان رقم بزند ،داستان
پایان میابد .البته در این قصه بر اســاس دادههای پیشین مقاله ،نتیجه در آغاز آمده است .در
همــان جمله آغازین قصه میخوانیم« :دختران را [به عنوان فرزند] برای خدا قرار میدهند،
او من ّزه [از توالد و تناسل] است».

 .5نتیجه گیری 1در قصص قرآنی

آنچه در اینجا به عنوان نتیجهگیری در قصص برای ما مطرح اســت ،با اصطالح خاص
نتیجهگیری در ترمینولوزی ادبیات داســتانی متفاوت است .شاید به نظر برسد که بهتر بود
به جای نتیجهگیری از بن اندیشــه و یا جوهر کالم بهره میبردیم .اما باید متذکر شد که در
انتهای تمام قصص قرآن کریم ،نتیجهگیری به صورت جملهای خبری میآید .در صورتی که
بن اندیشه به محتوا و تم و درونمایه اثر مربوط میشود .با رجوع به قصص قرآنی ،میتوان
مشاهده کرد که عالوه بر متذکر شدن پیامدهای اخالق نامناسب در البه الی آیات هر سوره
و هر داســتان ،در پایان هر داســتان با ذکر روشن و دقیق نتیجه اخالقی ،خوانند را با میدان
1) Conclusion
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وسیعتری تحت تأثیر قرار میدهد و این بسیار مهم است .این قاعده با بن اندیشه داستانها
بی ارتباط نیست .زیرا «درونمایه به عنوان یک عنصر اصلی و مسلط در داستان ،موقعیتهای
داستان را به هم پیوند میدهد ،به بیان دیگر ،درونمایه ،همان فکر و اندیشه حاکمی است که
نویسنده در داستان اعمال می کند( ».میرصادقی)42 :1376 ،
لولِي ْ َ
ان فِي قَ َص ِصه ِْم ِع ْبر ٌة ِ ُ
اللْبَ ِ
اب َما
در آخرین آیه ســوره یوسف(ع) آمده است ﴿ :ل َ َق ْد َك َ
َ
يق ال َّ ِذي ب َ ْي َن يَ َد ْي ِه َوتَ ْف ِص َ
ون﴾
ان َح ِديثًا يُ ْفتَ َرى َول َ ِك ْن تَ ْص ِد َ
يل ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ل ِ َق ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُ َ
َك َ
(یوســف« )111/به راستی در سرگذشت آنان عبرتی برای خردمندان است[ .قرآن] سخنی
نیست که به دروغ بافته شده باشد ،بلکه تصدیق کننده کتابهای آسمانی پیش از خود است
و بیانگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان دارند ،سراسر هدایت و رحمت است».
در ســوره نازعات ،بالفاصله پس از طرح قصه موسی(ع) ،چنین آمده است ﴿ :ف ََأ َخ َذ ُه َّ
الل
ال ْال ِخر ِة َو ْ ُ
ال َ
ن َ َك َ
ول﴾ (نازعات« )25/پس خدا هم [به کیفر این ادعای نابجا] او را به عذاب
َ
آخرت و دنیا دچار ساخت».
ون ب ِ ْ
ال ِخ َر ِة
ين َل يُ ْؤ ِمنُ َ
و در سوره نحل نیز پس از استان خیر کثیر اینچنین آمده است ﴿ :ل ِ َّل ِذ َ
الس ْو ِء َو ِ َّل ال ْ َمثَ ُل ْ َ
يم﴾ (نحل« )60/برای کسانی که به آخرت ایمان
َمثَ ُل َّ
ال ْع َلى َو ُه َو ال ْ َعزِي ُز ال ْ َح ِك ُ
نمیآورند ،صفات زشت [وسیرت بد] است ،و صفات برتر و واال ویژه خداست ،و او توانای
شکست ناپذیر و حکیم است».
همان طور که مشــاهده میشــود ،نتیجهگیری خداوند متعال در تمام این آیات نشان از
تحکم ،اقتدار ،شکست ناپذیری ،حکمت ،توانایی ،عبرت ،هدایت و رحمت است .در واقع
پس از این آیات ،دیدن ،خواندن و شنیدن اقتدار پروردگار برات مخاطب از جایگاه ویژهای
برخوردار است و نشانه بزرگی خداوند است و این که هر کس عبرت نگیرد ،گرفتار میشود.

نتیجه گیری

قرآن کریم ،به عنوان معجزه پیامبر اکرم(ص) ،همواره از هدایت ســخم گفته است و این
هدایت را در دو وجه گفتار مستقیم و قصص بنا نهاده است .قصههای قرآنی با داستانهای
مرســوم بشری ،تفاوت و تمایز آشــکار دارند .قصص موجود در قرآن ،همواره در خدمت
اهداف و مضامین دینی است و این خود درسی است برای رجل داستان نویس که میشود
نیازهای عبرت آموز را به جای نصیحت و کج دهنی بنی بشر ،در دایره قصص بنا گذاشت
و تأثیر مثبت آن را دید.
با توجه به یافتههای این مقاله در ســه قصه یوســف(ع) ،موسی(ع) و خیرکثیر ،میتوان
گفت که در قرآن کریم ،انواع حجمهای نگارشی داستان موجود است که سه گونه شاخص
آن ،یعنی داســتان بلند ،داستان کوتاه و داستانک در این سه اثر دیده و بررسی شد .در قرآن
حجم نگارش به هیچ وجه ارتباطی با میزان تأثیرگذاری بر مخاطب ندارد .گاهی داســتانی
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بلند است و گاهی بسیار کوتاه و در این بین آنچه اهمیت دارد ،درک جوهره قصه است که
به مخاطب انتقال مییابد.
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تمام این قصص ،دارای شخصیتهای گوناگونی هستند که به تبع بلند و کوتاه بودنشان،
میزان شــخصیتپردازی و دخالت عناصر روانشناسانه شخصیتسازی در آنها به وضوح
دیده میشــود .بر این اساس ،در داســتانهای بلند به واسطه داشتن زمان کافی برای طرح
موضوع و بازشــکافی شخصیت ،به صورت دقیق شــخصیتپردازی را میبینیم و هر چه
داســتان کوتاهتر میشود ،شخصیتپردازی درونیتر و جوهری-تر به چشم میخورد .البته
همان طور که اشاره شد ،اینجا ارائه شخصیت در قالب یک قصه ی واقعی است و نه عین
شخصیتپردازی در ادبیات داستانی.
قصص قرآن کریم ،روش-های مناســب خود برای آغــاز قصص دارد و این روشهای
گاهی برای مخاطب آشناســت و گاهی ناشناس که بسته به موقعیت و محل استفادهاش ،از
جذابیت ویژهای برخوردار است .گاهی قصص از آغاز به پایان میرود ،گاهی نتیجه در همان
آغاز میآید ،گاهی خالصهای گفته میشود و بعد به تفصیل ارائه میگردد و. ...
و مسئله بسیار مهم در این اثنا ،نتیجهگیری همراه با اقتدار در یک یا چند آیه پس از طرح
قصه اســت که نه به صورت تمثیل و اســتعاره و قصهوار ،که کام ً
ال مستقیم به بشر گوشزد
میکند که در مقابل اقتدار باری تعالی ،همواره باید خضوع و خشوع داشت و راه راست را
برگزید و بهترینها را رقم زد.
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Reading the stories of the Quran with the
terminology approach of fiction literature
Hadi Valipour Qaraqeh, Ahmad Julaei
Abstract:
The story, as the most stable and well-known method for transferring human resources, has a secret in the past that has accompanied human beings for many hours and added to their knowledge, which of course shows
the importance of the place of the story among human beings. Because the
Qur'an is a miracle, it has many words to present to human beings, and because it was sent to human beings by God Almighty, it has given its advice
in the form of stories, in addition to being direct, so that human beings do
not think that this book is just It has reached him for commanding and forbidding. Of course, the Qur'an is a heavenly messenger and it is not possible
to compare it with human literature. But in order to gain relative knowledge,
an attempt has been made to make a comparison between the stories of the
Qur'an and the terminology of fiction. Therefore, this article tries to examine
the Holy Quran and some of its stories from this perspective. The stories of
the Holy Quran can be processed from many perspectives, one of the most
important of which is their adaptation to the new methods of storytelling in
the world. In one division, fiction stories are divided into long stories, short
stories, and short stories in terms of writing volume, which this article attempts to adapt to a sizeable approach. The findings of this study show that
the stories in the Holy Quran in terms of writing volume, personality, choice
of starting methods for the story, and conclusion are compatible with the
methods of fiction writing in the world. Perhaps in the future, the influence
of the Qur'anic storytelling style on the common storytelling methods in the
world can also be examined. In this article, we have selected some impor.tant Quranic stories and looked at the terminology of storytelling
The results of this study show that the Qur'an, in terms of the volume of
story writing, has a variety of common stories in the world of storytelling, and characterization is seen correctly in them and for each story, a
specific beginning and end is considered. It is a sign of the constant up-todateness of this divine miracle for human beings, and this is an objective
.manifestation of looking indigenous and thinking universally
This article has been written in a library method and in a descriptive.analytical manner
Key word: Quran ؛story, Story terminology, Comparison

The language style of the Qur'an in moral propositions)
Seyed Mohammad Naqib, Akram Sadat Seyed
Abstract:
The Holy Quran has given special importance and emphasis to high moral values and their constructive and effective role in the development and
exaltation of the human soul. This divine book, which has been revealed
to guide human beings over time, has used various linguistic styles to
bring man to the destination, which is the completion of morality and
its nobleness and its institutionalization in society; In the present study,
in order to achieve a correct and complete understanding of the moral
propositions of the Qur'an, by studying the library and the descriptiveanalytical method, the style of the Qur'anic language in moral propositions has been studied and analyzed and it has been concluded that God
Almighty, according to The difference between human beings in temperaments and spirits, to guide the maximum and institutionalize the virtues of morality in human beings from various language styles such as
illustrator language, allegorical language, simile language, language of
education, language of education, language of sermon, language of sto.ryteller and ... used in moral propositions
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Abstract 

Stylistics of Surah Al-Balad
(Rhythmic, lexical and grammatical structure)
Vahid Mirzaei, Alireza Sheikhi, Hojjat Ranji
Abstract:
Each text has a style and can be examined. The Qur'an, as a divine and
glorious text, can be studied and analyzed from various aspects, especially stylistics. Therefore, in this article, a descriptive-analytical method
has been tried to analyze the phonetic, lexical, and syntactic structure of
Surah Al-Balad based on stylistic principles. At the phonetic level, this
surah has a kind of musical harmony and balance that is completely in
line with the meaning and concept of the surah. This proportion, even in
the choice of words and their specific structure, as well as in the use of
special syntactic structures, expresses the worldview of its creator, that all
these levels flow in a space of multiple meanings, as the beginning of the
surah confirms. The ambiguity in words such as "father, son, and najdin"
has caused different views in this surah, which can be partially analyzed
and interpreted in connection with the general structure of the surah. On
the other hand, lexical structure indicates the weight of "Mafalaton" in
line with the certainty of meaning, emphasis, and exaggeration. Such
choices, from the very beginning and with a special style, makes the audience think and think which in fact deepens and emphasizes the style of
this surah indirectly and secretly by using the initial and different structure (La Oqsmo/ I do swear) and lexical ambiguity and expresses the
.miracle of the Qur'an
Key word: Stylistics, Surah Al-Balad, I do swear, Al-Najdain
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Stylistic analysis of Surah An-Najm
Hossein Mohtadi, Zahra Ranjbarb
Abstract:
Stylistics is a science that, by examining descriptions and analyzes, reaches the literary aspects of a text and conveys the meanings and concepts
of a literary text clearly to the reader. The Holy Quran, which is a divine
miracle, has come to the attention of stylists as a literary text, especially
in recent years. This article seeks to study Surah An-Najm in three levels of phonetics, composition and rhetoric using a descriptive-analytical
method and using the knowledge of stylistics in order to understand the
literary and semantic aspects of the Surah. In Surah An-Najm, at the phonetic level, by using rhyme, it causes the surah to be melodic and attracts
the audience to this surah. At the compound level, he draws a line at the
pagans' beliefs and beliefs by using phrases such as offerings and delays.
At the rhetorical level, he uses the method of limiting God's ownership
.and that everything is by God's permission
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Abstract 

A research on the phonology and simple syntactic
and rhetorical structures of Surah Takwir
Mohammad Farahani, Mehdi Davoodi Nasab
Abstract:
Every language is a style in which it affects the soul of the listener or
audience by choosing and arranging words. Accordingly, orators, writers
and scholars in this field have provided criteria for measuring the value
of lectures, and in the meantime, the Holy Quran has been considered the
best and supreme model of this important and all the methods used in it
are a great example of eloquence and rhetoric. The music of the verses of
Surah Takwir has a wonderful theory and communicates very precisely
with the meanings and purposes of the verses. The accompaniment of
words, the phonetic and semantic system, as well as the choice of words
that have been purposefully targeted in the sentences and phrases of Surah
Takwir in such a way that each word is placed in its place, its words have
eloquence. And are free from rhetorical flaws; The arrangement of words
and phrases and their order and music, with the meaning and concept of
the verses, is proportionate and harmonious in such a way that by reading
it you can make a picture of the events on the eve of the Day of Judgment and after. Therefore, the present study examines the phonology and
simple, syntactic and rhetorical structures of Surah Takwir. The aim of
writing now is to analyze and study the phonetic and syntactic and rhe.torical structures of Surah Takwir in a descriptive and library way
Keywords: Quran, stylistics, rhetoric, phonology, morphological and
syntactic structures, Surah Takwir.
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A look at the components of the miracle of the Qur'an
from the point of view of the Mu'tazilites
Jamal Talebi Qara Gheshlaghi
Abstract:
The Mu'tazilites, as one of the theological religions in the Islamic world,
have played an influential role in the development of various Qur'anic
sciences. The miracle of the Qur'an is one of the most complex and difficult topics in the field of Qur'anic sciences, which has been considered
by Muslim scholars, especially the Mu'tazilites, since the revelation of
the Qur'an, and through which valuable views have been presented. In
the present article, with a descriptive-analytical approach, the views of
the Mu'tazilites on the miracle of the Qur'an were criticized. In particular,
three views of economics, news of the unseen and the rhetorical miracle
of the Qur'an were examined and the views of Mu'tazilite scholars in
the field of the above three theories were examined. The most important
result of the research is that the Mu'tazilites went astray in the field of
economy, but presented acceptable views in scientific circles in the field
of news of the unseen and rhetorical miracles.
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Abstract 

Literary aesthetic stylistics
in part thirty of the Holy Quran
Hassan Ali Sharbatdar
Abstract:
The purpose of examining the aesthetic styles of component 30 is to pay
attention to the format and structure of the verses of this component in
conveying the message and its content to the audience. The aesthetic
structures studied in this research include literary styles, Meccan suras,
melody order, distance, emphasis, and oath, each of which is used in different parts of the thirty-part verses, and the internal relationship of the
text with the outside is appropriate and It has its own unique features.
Most of the verses in the thirtieth verse are short and close to each other,
but they have many guiding meanings in the form of aesthetic styles. This
shortness of verses and suras, along with their beautiful styles and attractive melody, rich meanings in few words and new artistic structures, have
a very profound effect on the audience. The processing of these different styles in the thirty-part verses has beautifully illustrated the complete
coherence and assimilation of the meaning and word of the verses. In
this research, we will examine the structures of these aesthetic styles by
presenting the evidence of Quranic verses and analyzing them.
Keywords: Stylistics, Aesthetics, Artistic Image, Component 30
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The method of finding the subject in Sur started with the
oath; A case study in Surah Toor
Javad Salmanzadeh
Abstract:
in emerging interpretive trends such as "structural interpretation" and
"contemplation in the Qur'an", the surah is considered as a continuous
whole, whose words, phrases, and verses are gathered around a central
theme and speak of this central theme. In this comprehensive and coherent view of the surah, the central issue has a special place and plays a strategic role in understanding the surah. By accepting the importance and
strategic position of the focal point in understanding Sur, this research
seeks to provide a method and methods for identifying and finding it in
Sur started with an oath. The presented method is designed in two stages:
"Identifying the divider (answer to the part)" and "Positioning the divider
(answer to the part) in the content of the surah". This method has been
obtained by a case study of some verses of the surah beginning with the
oath and provides a uniform, comprehensive and coherent understanding of the surah for the commentator. This method has been evaluated
for verification in Surah Toor and its correctness and accuracy have been
proved in this test. At the end of the article, some of the harms of neglecting the focal point are mentioned.
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Abstract 

The stylistic study in Surat Al-Qalam
Abbas Eghbali, Saeed Hassan Shahi
Abstract:
Stylistics is the knowledge or method used by many literary text analysts
and scholars who have studied the linguistic aspect of the Qur'an; Among
literary texts, the Holy Qur'an has a clear and noteworthy style of textualists. In this research, the stylistics of Surah Qalam has been studied with a
descriptive-analytical method and it has been found that this Surah, at the
intellectual level, denies the accusation of the Prophet (PBUH), praises
his good morals, and criticizes the moral anomalies of the opponents.
By citing the example of another ethnic group, the continuity of the divine tradition is warned against the infidels, deniers, and opponents of the
Prophet. In the end, the deeds and punishment of sins and the guidance of
human beings are in harmony. At the syntactic level, the use of the verb
means the continuation of enmity with the Holy Prophet (PBUH). At the
literary level, the rhetorical proportion within some of the verses and between the verses of this surah indicates the causal relationship between
the meanings of the verses. It is also the repetition of question addresses
to emphasize and lead the audience to think about the end of things.
Key word: Surat Al-Qalam ؛stylistic, Al-Fasalam, Repetition
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Analysis of the discourse of the Holy Quran
in virtues and righteous deeds
Khadijeh Ahmadi Begash
Abstract:
Man's deeds have caused him happiness and misery in this world and
the hereafter, and since man has eternal life ahead of him, how he acts
in this world and providing baggage for his hereafter, is important. The
Qur'an has used the semantic network to systematize the audience's mind
and change the audience's thoughts. In the present study, the discourse
of the Qur'an on the difference between good deeds and righteous deeds
has been analyzed descriptively and analytically. Examining the semantic domain of good deeds in the Qur'an shows that the concepts of good
deeds and righteous deeds are among the most frequent words in the
Qur'an, among which there is an absolute general public relation because
of the scope of good deeds is general and includes righteous deeds and
rewards. While some virtues are considered righteous deeds.
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