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وااکوی سبک شناسانه سوره قمل
)تاریخ دریافت: 99/08/15 تاریخ پذیرش: 99/10/30(

عباساقبالی1؛سعیدهحسنشاهی2

چکیده
سبک شناســی دانش یا روشی است که دست مایه بســیاری از تحلیل گران نصوص ادبی و 
پژوهشگرانی است که به بررسی جنبه زبانی قرآن پرداخته اند؛ چه در میان متون ادبی، قرآن 
کریم دارای سبکی مشخص و شایان توجه متن پژوهان است. این جستار با روش توصیفی 
ـ تحلیلی به سبک شناسی سوره قلم پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که این سوره 
در سطح فکری، نفی اتهام از پیامبر، تحسین اخالق نیکوی آن حضرت و نقد ناهنجاری های 
اخالقی معاندان را می رســاند و با توجه دادن به سرگذشــت قومی دیگر، تداوم سنت الهی 
در حق کافران و تکذیب کنندگان و معاندان پیامبر را گوشــزد می شود. 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 انسان ها هماهنگ است. در سطح نحوی، کاربرد فعل مضارع، تداوم 
دشــمنی با پیامبر اکرم را می رســاند. در سطح ادبی نیز، تناسب بالغی درون برخی از آیات 
و بین آیات این ســوره، نشان دهنده رابطه سببی یا علّی مفاهیم آیات است. همچنین تکرار 

خطاب های پرسشی برای تأکید و سوق دادن مخاطبان به تدبر در عاقبت امور می باشد.
واژگان کلیدی: سوره قلم، سبک شناسی، فواصل، تکرار، تناسب.

1. مقدمه
واکاوی سبک شناســانه متون هدفمند، به کشــف الیه های معنایی نهفته در ورای الفاظ 
می انجامد. این روش در آثار پیشینیان بیشتر به معنای »طرز نگارش« و »زبان و شیوه گفتار« 
بــود و آنچه مورد توجه قرار می گرفت، جنبه ظاهــری و بیرونی کالم بود، نه فکر و بینش 
گوینده، )کریمی، 1389: 80( ولی در قرن حاضر از منظر ادیبان و ناقدان، مفهوم سبک تغییر 

aeghbaly@kashanu.ac.ir 1( دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان )نویسنده مسئول(؛
sarahasanshahi@yahoo.com 2( دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان؛
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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
در یک کالم می توان گفت: ســبک ادبی، ویژگی های 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، 1389: 39(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 پرسش های زیر پاسخ داده شود:
بارزترین شاخصه های سبکی سوره قلم کدام است؟

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

2. پیشینه و ضرورت تحقیق 
قرآن به مثابه عالی ترین نمونه هنر کالمی، به  ویژه به دلیل وحیانی بودن آن،  همواره مورد 
توجه متن پژوهان بوده و پژوهش های ارزنده ای درباره سبک شناســی ســوره های قرآن به 

 سامان رسیده است که برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیر می باشد:
1. »سبک 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 شده اند. همچنین شکایت ها، غم و اندوه 
حاکم بر فضای داستانی این سوره به کاربست فراوان آواهای مدی انجامیده است. )خاقانی 

و اصغری، 1389: 93(
2. »ومضات أسلوبیه فی سوره الرحمن«، در این پژوهش به شیوه توصیفی_تحلیلی عناصر 
سبک ساز بر مبنای چهار سطح آوایی، صرفی، نحوی و داللی واکاوی شده است. یافته های 
پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین نشانه های سبکی سوره الرحمن رعایت فاصله ها و 
خلق آهنگی شگفت از طریق حروف لین و مد است. همچنین پدیده تکرار در داللت های 

هامشی و تأکید بر معنای مراد نقش آفرین هستند. )خاقانی و جلیلیان 1391: 41(
3. »سبک شناسی 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 
درون متنــی و برون متنی مانند هم متن و بافت رخ داده اســت. عالوه بر این، تغییر ســبک 
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ه متناســب با معنا و اهداف آیات اســت و با به کار بردن ویژگی های 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، 1397: 67(4. »واکاوی سبک شناسانه سوره مبارکه فجر« از عباس 
اقبالی و رویا اســماعیلیان، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که نظم  آهنگ برآمده از 
سجع واژگان، جناس، تکرار واکه ها، 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 پیام های این سوره همگون 
می باشند. سبک اســتفاده از آرایه هایی مانند مراعات نظیر، طباق فاصله ها 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: 
148(درباره 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 شیوه های 
سخن این سوره، در قالب یک نمودار مواردی مانند سوگند، پرسش، تلویح  را نشان می دهد. 

)قمرکوهی و دیگران، 1392: 27( 
  واکاوی سبک شناسانه سوره های قرآن، زیبایی های بالغی و هنر زبانی به کاربسته در آیات 
را نشان می دهد، ولی از آنجا که سوره قلم آکنده از  نشانه  های سبکی است و شناسانی آن ها 
زیبایی هنری و بالغت سخن در این سوره را معلوم می سازد و تا کنون پژوهشی مستقل در 
این خصوص صورت نگرفته است، این جستار به واکاوی سبک شناسی این سوره و سؤاالت 

مرتبط مطرح شده در مقدمه این پژوهش می پردازد.

3. مبانی 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 این رو مشرکان همه 

تالش خود را برای استمرار رویاروئی با دعوت پیامبر )صّلی الّل علیه( به کار می بردند.
 در واکاوی سبک  شناسانه سوره مورد نظر، عناصر سبک ساز متن، در چهار سطح فکری، 
زبانی، نحوی و ادبی واکاوی می شــوند و محتوای آیات، توجــه به واژگانی که در جهت 
رعایت فاصله ها گزینش و به کاربســته شده اند و مواردی مانند توازن نحوی، بسامد پدیده 
تکرار و آرایه هایی از قبیل »تناسب«، »تشبیه«، »کنایه« و »استعاره« بررسی و تحلیل می شوند.  
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4. مشخصات سبکی سوره قلم
ســوره قلم از جمله ســوره های مکی اســت. مفاهیم آیات، تنوع واژگانی، ویژگی های 
ســاختاری و برجستگی های سبکی این سوره را می  توان در سه محور فکری، زبانی و ادبی 

مورد بررسی قرار داد.

4. 1. سطح فکری 
در واکاوی ســطح فکری، پژوهشــگر به محتوای اثر توجه دارد. ژیمونسکی در تعریف 
ســبک، وحدت میان شــکل و محتوا را در نظر می گیرد و می گوید: »سبک نویسنده همان 
جهان بینی وی اســت که در قالب تصویر و به وســیله زبان بیان می شود؛ از این رو مطالعه 
سبک نویسنده و هدف هایی که از آن دارد، جدا از محتوا و عقیده و تصویرواره ای که در پس 
آن اســت، کاری ناممکن است« )خرایچنکو، 1364: 97( در بررسی سطح فکری، شناسایی 
دیدگاه صاحب متن دنبال می  شــود )شمیســا، 1393: 222( 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 می شود. نشانه هایی که این مفاهیم را می رسانند به قرار زیر است:
1ـ آیات آغازین سوره قلم؛
2ـ آیات پایانی سوره قلم؛

3ـ داستان سوره قلم )خامه گر، 1382: 4( آیه دوم این سوره ﴿َما أَنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن﴾ 
که از نظر نحوی جواب سوگند آیه قبل است، در پاسخ مشرکانی است که به پیامبر اکرم )صلی 
الل علیه و آله( تهمت جنون زده اند. )طبرسی، 1415: 10، 84( تهمتی که در گزاره ﴿َویُقولُوَن 
َُّه لََمْجنُوٌن﴾ )قلم/51( بدان اشــاره شده است. سیاق سخن نشان می دهد که منظور از نعمت  إِن
ََّك لََعلى  مطرح شــده در این آیه، نعمت نبوت است )طباطبائی، 1974: 19، 368( در آیه ﴿َوإِن
ُخُلٍق َعِظیٍم﴾ )قلم/4( به تمجید اخالق نیکوی پیامبر پرداخته است. بی تردید، شخص متخلق به 
خلق برتر و کردارهای نیکو نمی تواند مجنون باشد )رازی، 1990: 30، 71( آیات بعدی یعنی ﴿
ِِّهْم َجنَّاِت النَِّعیِم*أَفَنَْجَعُل الُْمْسلِِمیَن َكالُْمْجِرِمیَن﴾ )قلم/34و35( یادآور سرانجام  إِنَّ لِْلُمتَِّقیَن ِعنَد َرب
کسانی است که حق را تکذیب می کنند و اینکه پاداش پرهیزگاران، بهشت برین و برخورداری 

از نعمت بهشت برین است و مجرمان سرنوشتی متفاوت خواهند داشت. 
ِّْلَخیِر ُمْعتٍَد أَثِیٍم*ُعتُلٍّ  ــاء بِنَِمیٍم*َمنَّاٍع ل اٍز مَّشَّ ٍف مَِّهیٍن*َهمَّ همچنین آیات ﴿َوَل تُِطْع ُكلَّ َحلَّ
بَْعَد َذلَِك َزنِیٍم﴾ )قلم/13ـ10( که به برشمردن خصلت های نابهنجار )بسیار سوگندخور در 
حق و باطل، عیب جو، سخن چین، بازدارنده از کار خیر، تجاوزگر و بسیار گناهکار و شرور( 
مشــرکان می پردازد، بیانگر دیدگاه خداوند متعال نسبت به معاندان پیامبر است و با تمثیلی 
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ه از داســتان باغداران ثروتمند و با تعبیر کنایی ﴿َسنَِسُمُه َعَلى الُْخْرُطوِم﴾ )قلم/16( سرانجام 

ذلت بار ستمگرانی را بیان می کند که سرمست از باده قدرت، به تحقیر دیگران می پردازند. 
بدین سان سطح فکری این سوره، ناپایداری قدرت کاذب مشرکان را هم یادآور می شود. 
از آن جا که همیشه بین محور داســتان و غرض سوره، هماهنگی و همخوانی وجود دارد، 
می توان نتیجه گرفت که هدف اصلی این سوره »ترسیم ناکامی مشرکان«است. )شجاع پوریان، 
ْكَر َویُقولُوَن  ا َسِمُعوا الذِّ َِّذیَن َكَفُروا لَیْزلُِقونََك بَِأبَْصاِرِهْم لَمَّ 1392: 113(دو آیه پایانی ﴿َوإِن یَكاُد ال
ِّْلَعالَِمیَن﴾ )52( بازآفرینی محتوای ســوره و به نوعی یادآوری  َُّه لََمْجنُوٌن *و َما ُهَو إِلَّ ِذْكٌر ل إِن
ســتیز کافران با پیامبر اکرم است؛ به دیگر سخن، در این آیات، پس از آن که سوره به دامنه 
خود نزدیک می شود و اندک اندک فرود می آید، به یک باره لحن کالم اوج می گیرد و دوباره 

به قله سخن باز می گردد و در همان حال، سوره به پایان می رسد. 
بدین ترتیب، فرجام ســوره مبارک قلم، همچون آغاز آن مشــتمل بر آیاتی است که اوج 
درماندگی و واماندگی مشــرکان را ترسیم می کند و اعالم می دارد: کافران هنگامی که از تو 
آهنگ تالوت قرآن را می شنوند، با درونی انباشته از کینه و عداوت نگاهت می کنند، گویی 
می خواهند با نگاهشان تو را بکشند و چون از مقابله با تو احساس درماندگی می کنند، به تو 

تهمت جنون می زنند.

4. 2. سطح زبانی
 پس از گذر از الیه فکری  این سوره، به سطح باالیی متن می رسیم که همان سطح زبانی 
اســت. در این سطح که خود به سه سطح آوایی، لغوی و نحوی تقسیم می شود، به بررسی 
موســیقی درونی و بیرونی اثر ادبی پرداخته می شود. در سطح لغوی نحوه  گزینش واژگان، 
ساده یا مرکب بودن الفاظ،  محور همنشینی جمله ها، کوتاهی، بلندی و اسمیه و فعلیه بودن 
آنها بررســی می  شــود. زمان افعال و ضمایر از جمله مشخصه های سبک ساز در این سطح 

است. )نجفی ایوکی و دیگران، 1392: 17(

4. 3. سطح آوایی
آواها امواج قابل حسی هستند که در فضا حرکت می کنند و بعد از اندکی از بین می روند و 
قسمتی از آن ها بسته به شدت نوسان، در گوش باقی می مانند و داللت هایی از جمله شادی، 

اندوه، نهی، امر و ... را به همراه دارند. )الصغیر، 2000: 14( 
آواها با موســیقی و آهنگ خاصی که به واژگان می دهند، در انتقال پیام نقشی بس مهم بر 
عهده دارند. این قبیل داللت ها ریشه در موسیقی بیرونی و درونی متن ها دارد. در خلق موسیقی 
بیرونی، آهنگ حروف یا صامت ها، موسیقی صائت ها )حرکات کلمه مانند فتحه، ضمه، کسره( 
واژه های هم قافیه 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 مصّوت ها و درآمیختگی آن 
با صامت ها )شمیسا، 1374: 153( تضاد و مراعات نظیر پدید می آید. مسلماً همین آوامعنایی که 
از طریق حروف صامت و مصوت ها شکل گرفته، یکی از ابزارهای اصلی انتقال معنا در قرآن 
کریم است. )قهرمانی، 1395: 154(در سوره قلم دو پدیده سجع و تکرار، موسیقی درونی را در 

پیکره این سوره به وجود می آورد. آهنگی که مایه جذب و تامل مخاطب می شود.

4. 3 .1. سجع
کلمات پایانی نثر را فاصله می نامند. اگر فواصل در حرف آخرشان با یکدیگر مشترک باشند، 
به این پدیده سجع گفته می شود. )الجارم، 1386: 272( بر این اساس فواصل آیات سوره قلم 
بستر سجع این سوره است. تمامی فواصل سوره قلم، به جز آیات 16، 20 و 34 با حرف نون به 
پایان می رسد. حرف نون که در آغاز این سوره آمده است، پس از حروف مد، بیشترین تکرار را 
در فواصل قرآن دارد. )خاقانی، 1391: 44( حرف نون دارای وضوح است و از حروف مجهور 

به شمار می رود و معنای ثبوت و استمرار را در خود دارد. )خاقانی، 1391: 45( 
در این میان، "عالیلی و آرســوزی" کاربرد این حرف را برای بیان عمق معنا و صمیمیت 
ذکــر کرده اند و بر این باورند که بیان اعماق درد و اندوه از آوای برآمده از حرف "ن" قابل 
دریافت اســت. )عباس، 1988: 108( در 52 آیه این ســوره 42 عدد از فاصله ها به حرف 
نون ختم  شــده  اســت. با این فراوانی حرف نون، اوج درد و اندوه پیامبر به مخاطب القاء 
می شــود؛ چرا که ایشان از سوی کافران مورد اتهام قرار گرفته بود و خداوند در آیه  48 او 
را به صبر دعوت می کند و او را از پیامدهای بی صبری آگاه می کند: ﴿فَاْصبِْر لُِحْكِم َربَِّك َوَل 
تَُكن َكَصاِحِب الُْحوِت إِْذ نَاَدى َوُهــَو َمْكُظوٌم﴾ )قلم/48( عالوه بر این ها در آیات ﴿َوَل تُِطْع 
ِّْلَخیِر ُمْعتٍَد أَثِیٍم*ُعتُلٍّ بَْعَد َذلَِك َزنِیٍم*أَن َكاَن َذا َماٍل  اء بِنَِمیٍم*َمنَّاٍع ل اٍز مَّشَّ ٍف مَِّهیٍن*َهمَّ ُكلَّ َحلَّ
َوبَنِیَن﴾ )قلم/10ـ14( که از خصلت های ناهنجار معاندان پیامبر سخن می گوید، ختم کلمات 
، َزنِیٍم، َماٍل« با آوای حرف نون و  ــاء، ِنَِمیٍم، َمنَّاٍع، ُمْعتٍَد، أَثِیٍم، ُعتُلٍّ ازٍ، مَّشَّ ٍف، مَّهِیٍن، َهمَّ »َحالَّ
تنوین، مایه نکره گشــتن و تفخیم کلمات است و سایه معنای تکرار این تنوین ها از شدت 

خشم خداوند نسبت به کفار حکایت می کند.
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 می رساند. )حسنعلیان، 1395: 61( در سوره قلم فراز و فرود آواهای برآمده 
از فاصله هــای مختوم به حرف نون و یا مختوم به تنوین های متفاوت جری و رفعی و گرد 
آوردن واژه های متوازن به ایجاد یک توالی موســیقایی انجامیده و مایه جلب نظر و درنگ 

مخاطب و یاری گر وی در درک و فهم پیام است.
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ه 4. 3 . 2. تکرار

تکرار که از آن در فرهنگ نامه های عربی با واژگان »التکریر، التّردید، التّرداد« تعبیر شــده 
است، )العبد، 2005: 231( در آفرینش یک اثر هنری و اشاعه جنبه زیباشناسانه و هنری آن و 
نیز در برجسته سازی اندیشه ها در جلوه ویژه بخشیدن به آن و بیان داشتن دغدغه های ذهنی 
متکلم تاثیر بسزایی دارد. تکرار که بیانگر وقوع مجدد کالم می باشد، در طرح دعوا و اثبات 
آن از سوی متکلم  در فرآیند گفتمان از بارزترین کاربست های اقناع زبانی به حساب می آید. 
این تکنیک از کارکردهای مختلف زبانی، بالغی و موســیقایی همچون توضیح و تفســیر 
معنــای کالم، ایجاد خالقیت و باروری معنا، برجسته ســازی مضمون، تأکید کالم و اثبات 
آن در روند گفتمان برخوردار اســت. )العبد، 2005: 231( بعضی از صاحب نظران همچون  
ابوهالل عســکری تکرار را به عنوان کاربستی ارتباطی اقناعی می دانند که به تأکید کالم در 
ذهن مخاطب می انجامد. )العسکری، 1952: 156ـ157؛ اقبالی و امیری، 2018: 148( افزون 
بر این ها، پدیده تکرار از اساسی ترین  مؤلفه ها در شکل گیری فن موسیقی است و در آفرینش 
دو نوع موســیقی درونی و بیرونی سهم بســزایی دارد. )غالمحسین زاده، 1389: 89( پدیده 

تکرار به گونه تکرار آوایی و تکرار واژگانی نمایان می شود. 
تکرار حرف به تکــرار معنا و تصویر حاصل از آن و نیز به تقویت و مبالغه مفهوم مورد 
نظر منجر می شود. به نوعی، افزون شدن یک یا چند صوت در یک آیه، به بار معنای اصلی 
می افزایــد؛ زیرا پیوند صوتی حروف و مخارج آن ها 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 می کوشند. )سیدی، 1392: 44(در سوره قلم در میان صامت ها، نسبت به سایر حروف، 
حرف نون با 133 بار تکرار بیشترین بسامد تکرار را دارد. پس از آن حرف میم 97 بار تکرار 
شده است. این حروف به دلیل اینکه از حروف غنه هستند، حکایتگر رنج شدید می باشند. 
در زمره مصوت ها 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 پدیده ای 
است که در آن مجموعه ای از صامت ها و مصوت هایی که در دو یا چند کلمه اشتراک دارند، 

تکرار می شوند بی آنکه عین آن کلمه تکرار شده باشد. )سیدی، 1392: 43( 
بدین ترتیب، موسیقی پنهان به عنوان یکی از جنبه های اعجازی سوره قلم در تکرار آواها 
تجلی یافته و موجب می شــود که شــنونده آیات این سورهـ  حتی اگر در زبان عربی تبحر 
نداشــته باشد ـ به محتوای سوره توجه کند و در پی کشف سایه معنای )مفاهیم نهفته( این 
آواها برآید.سطح بعدی تکرار، سطح واژگانی است. مقصود از سطح واژگانی مجموعه ای از 
اشاره ها و عالمت های زبانی است که ساختار هر متنی را به صورتی متمایز از متن های دیگر 
تشکیل می دهد و چارچوب معینی از مجموعه واژگانی است که از لحاظ داللت با یکدیگر 
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ارتباط دارند و می توانیم آن ها را در یک دسته قرار دهیم که این مجموعه ساختار کوچکی از 
چارچوب اصلی متن است. )نجفی ایوکی و دیگران، 1392: 179( مهم ترین پدیده واژگانی 

در سوره قلم، تکرار است که در سطوح و گونه های مختلف قابل مشاهده است: 
تکرار حرف، تکرار واژگان، تکرار عبارات و تکرار کامل یک بند. )خلیل، 2011: 321(

تکرار حرف، بیشتر در بخش آوایی سوره اثرگذار بوده است که به برخی مواردش اشاره 
شــد، ولی تکرار واژگان متن، یکی از عوامل برجسته ســازی این سوره است. برای نمونه 
تکرار واژه »مجنون« در ابتدای ســوره، در آیه ﴿َما أَنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن﴾ )قلم/2( و در 
َُّه لََمْجنُوٌن﴾ )قلم/51( مایه پیوندی عمیق میان آغاز و پایان این  پایان آن، در آیه ﴿...یُقولُوَن إِن
سوره شده است. به دیگر سخن، تکرار واژه مجنون در این آیات به نوعی، یکی از ابزارهای 

انسجام این سوره است. 
ٍف  از دیگــر نمونه های تکرار، تکرار وزن  های فّعال و فعیل در آیــات ﴿َوَل تُِطْع ُكلَّ َحلَّ
ِّْلَخیِر ُمْعتٍَد أَثِیم﴾ )قلم/11ـ13( است. تشدید وزن »فّعال« در  اء بِنَِمیٍم*َمنَّاٍع ل اٍز مَّشَّ مَِّهیٍن*َهمَّ
کنار تکرار فعل »ال تطع« موجب می شــود وجهه  ســخت گیرانه تر و تأکیدی به امر خداوند 

بخشیده شود.
نوع دیگر از تکرار واژگان در ســوره قلم، تکرار جانبی اســت؛ یعنی دو واژه به صورت 
مکرر در کنار یکدیگر آورده می شود، اما مدلول آن دو با هم متفاوت  است. برای مثال در آیه 
﴿فستبصر و یبصرون﴾ )قلم/5( خداوند به نوعی دو پیام و هشدار متضاد بشارت و تهدید را 
در قالب تکرار واژه ای یکسان می آورد؛ بشارت برای پیامبر با لفظ »فستبصر« که این بصیرت 
با حرف »فاء« و »ســین« آینده ای نزدیک را می رســاند 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.
بارزترین نمونه تکرار عبارت،  آیات ﴿أَْم لَُكْم ِكتَاٌب فِیِه تَْدُرُسوَن*إِنَّ لَُكْم فِیِه لََما تََخیُروَن*أَْم 
لَُكْم أَیَماٌن َعَلینَا بَالَِغٌة إِلَى یْوِم الِْقیاَمِة إِنَّ لَُكْم لََما تَْحُكُموَن*َسْلُهم أَیُهم بَِذلَِك َزِعیم﴾ )قلم/37ـ40( 
است که تعبیر »أم لَُکم« در آن تکرار شده و تأکید را  القا می کند. همچنین در آیات ﴿أَْم تَْسَألُُهْم 
ْثَقُلوَن*أَْم ِعنَدُهُم الَْغیُب فَُهْم یْكتُبُوَن﴾ )قلم/46و47( تکرار خطاب برآمده از  أَْجراً فَُهم مِّن مَّْغَرٍم مُّ

حرف خطاب »کم« بر تأکید و عبارت »تسألهم....« بر هشدار به مخاطبان داللت دارد.

5. سطح نحوی
جمالت که واحدهای واقعی زبان به شــمار می روند، با اســتفاده از قواعد نحوی ساخته 
و پرداخته می شــوند. کیفیت چیدمان کلمه ها در جمله، طول جمله ها، کیفیت وجه و زمان، 
همگی بیان کننده نوع  اندیشه است. بنابراین حاالت روحی و ذهنیات پنهان گوینده در عناصر 
نحوی بیشــتر خودنمایی می کند. )محمدی افشــار، 1396: به نقل از فتوحی، 267( بر این 
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ه اساس می توان گفت: خالقیت جمله،  وظیفه  نحو است که با فرا گرفتن این مجموعه  منّظم، 

ذهن انسان می تواند تمامی عواطف، احساسات و ادراکات خود را در قالب های زبانی ریخته 
و بیان کند. )باقری، 1378: 158( در این راستا ساختار نحوی سوره قلم همانند بسیاری دیگر 
از سوره های مکی دارای جمالت کوتاه است؛ زیرا رویکرد سوره گزاره های 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 نحوی  متن ، شیوه ای محکم و راسخ را 
می  طلبد. از این رو در این موارد،  جمله  های اسمیه که بر ثبوت و دوام و جمله فعلیه که بر 
نوبه نو شدن و حادث شدن داللت دارند، )الهاشمی، 1388: 85ـ86( به کار گرفته شده است. 
در این ســوره، جمله های فعلیه که در تفهیم مطالــب و تأثیرگذاری بر مخاطب قابلیت 
بیشتری دارد، حضوری پررنگ دارد. برای مثال آنگاه که خداوند متعال می خواهد پیامبر را 
از پیــروی از بدکاران نهی کند، صریحاً از جمالت فعلیه بهره می برد و می فرماید: ﴿فََل تُِطِع 
ٍف مَِّهیٍن﴾ )قلم/8ـ10( همچنین آیات 19،  وا لَْو تُْدِهُن فَیْدِهنُوَن*َوَل تُِطْع ُكلَّ َحلَّ بِیَن*َودُّ الُْمَكذِّ
20، 21، 22، 23، 24، 25 و آیــات 48، 49، 50 و 51 کــه در صدد بیان رفتار معاندان پیامبر 
 است، نمونه هایی از جمالت فعلیه این سوره  است. در ساختار اسمی، آیاتی مانند ﴿ما أنَت 
بِنِعَمِة َربَِّك بَِمجنُوٍن*َوإِنَّ لََك َلَْجــراً َغیَر َمْمنُوٍن﴾ )قلم/2ـ3( که در مقام بیان پدیده پایدار 
ََّك لََعَلى ُخُلٍق َعظیٍم﴾  تداوم نعمت و اجر خداوند نســبت به پیامبر اکرم اســت و آیه ﴿وإن
ِِّهْم َجنَّاِت النَِّعیِم﴾  )قلم/4( که اخالق نیکوی پیامبر را مطرح می کند و آیه ﴿إِنَّ لِْلُمتَِّقیَن ِعنَد َرب
)قلم/34( که پاداش بهشت را برای پرهیزگاران نوید می دهد و از پدیده های پایدار گزارش 
می دهد،   در خور توجه است. همچنین در آیه ﴿إِنَّ َربََّک ُهَو أَْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِهِ َوُهَو 
أَْعَلُم بِالُْمْهتَِدیَن﴾ )قلم/7( که خداوند در صدد بیان صفت علم خویش است، ساختار نحوی 

عبارت، جمله اسمیه موکده است.

6. سطح لغوی
در این ســطح، سبک شناسی واژگان به کاررفته در متن و اقسام آن ها و بسامد هر یک از 
این اقسام یعنی حرف، اسم و فعل بررسی می شود. کاربست واو قسم در اولین آیه و حرف 
تأکیدی »إّن« در آغاز برخی از آیات و افزودن الم تاکید در آیه ﴿إنّك لعلى خلق عظیم﴾ بر 
قطعیت گزاره ها و تأکید بر توجه و شــگردی در اقناع مخاطب است. سبک لغوی برخی از 
اسم ها، رسانای معنایی شگرف است؛ برای مثال از آنجا که معموالً افزایش ساختار کلمه به 
ــاء بِنَِمیٍم*َمنَّاٍع  اٍز مَّشَّ ٍف مَِّهیٍن*َهمَّ تغییر و فزونی معنا می انجامد، در آیات ﴿َوَل تُِطْع ُكلَّ َحلَّ
ِّْلَخیِر ُمْعتٍَد أَثِیٍم*ُعتُلٍّ بَْعَد َذلَِك َزنِیم﴾ )قلم/10ـ13( واژگان »حاّلف، هّماز، مّشــاء، منّاع« که  ل
به صورت صیغه های مبالغه آورده شــده اند، شــدت ناهنجاری های اخالقی سوگند دروغ، 

عیب جویی، سخن چینی و بازدازنده کار نیک را می رساند. 
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در ســوره قلم 52 فعل به کار رفته است که از این تعداد 15 فعل ماضی، 22 فعل مضارع 
و 6 فعل امر است که 5 فعل آن بر آینده داللت دارند.

با کاربســت فعل های ماضی »بََلْونَا، بََلْونَا،َ َطاَف، أَْصبََحــْت، َتَنَاَدوا، انَطَلُقوا و َغَدْوا« که بر 
قطعیت وقوع حادثه داللت دارد، سرگذشــت قومی از یمــن )طباطبائی، 1374: 19، 373( 
را یادآور می شــود و به مشــرکان و معاندان پیامبر هشدار می دهد که از سرگذشت آنان که 

نمونه ای از سنت الهی است، عبرت بگیرند.
همانطور که نمودار باال نشــان می دهد، فعل مضارع بیشترین بسامد را در این سوره دارد. 
فعل های مضارع »یتََخافَتُوَن و یتََلَوُموَن« که در بیان سرگذشــت آن قوم به کار رفته، بیانگر 
آن اســت که گرفتاری آنان حادثه ای زودگذر نبود، بلکه به دنبال آن به ســرزنش یکدیگر 
پرداخته اند. هنرورزی قرآن در التفات از کاربست فعل های ماضی به افعال مضارع »تَْحُكُموَن، 
تَْدُرُسون، تََخیُروَن و تَْحُكُموَن« که در خطاب به معاندان پیامبر اعظم آمده است، از همانندی 
رفتار معاندان پیامبر با قوم مورد اشاره در آیات 17 به بعد و استمرار عداوت آنان نسبت به 
آن حضرت حکایت دارد. در ادامه آیات، کاربست فعل مضارع »أُْملِى« از استمرار سنت الهی 
خبر می دهد. سایه معنای این سبک نحوی آن است که دشمنی با پیامبر، پدیده ای نه صرفاً 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 
ُب« و »نَْستَْدِرُج«  هشدار است که کیفر الهی چندان دور نیست. همچنین فعل مضارع »یَكذِّ

نتیجه مستمر همه کسانی است که حتمیت قیامت را تکذیب می کنند. 

7. سطح 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 می گیرد. )شمیسا، 1372: 158( سوره قلم، با ویژگی هایی از قبیل »تناسب«، 

»تشبیه«، »کنایه« و »استعاره« آراسته است که در ادامه بررسی می شود. 

7. 1. تناسب 
»تناسب« در علوم قرآنی به معنای هم شکلی و هم بستگی میان آیات و پیوند معنایی آیه ای 
با آیه دیگر است که گاه به صورت عام و خاص، گاه پیوند عقلی، حّسی و خیالی یا نوعی 
از عالقه و تالزم ذهنی مثل سبب و مسبّب، علت و معلول یا حتی دو مخالف و ضدی است 
که پیوســتگی موضوعی را نشان می دهد. )قانعی، 1386: 122، به نقل از بدرالدین زرکشی، 
البرهان فی علوم القرآن، 1، 131(در سوره قلم، پیوند معنایی آیات که گاهی به صورت سبب 



سال سّوم
شمارة دوم

پیاپی: 6
بهار و تابستان 

1399

33

���
او
و�ک
 ی
�س
نشک

نس
نا

 ه
�س
هر

لقن
ه و مسبب و گاهی به صورت علت و معلول رخ می نماید، مایه تناسب و همبستگی آیات این 

ســوره شده است؛ برای مثال در آیه ﴿َوالَْقَلِم َوَما یْسُطُروَن﴾ )قلم/1( بین »قلم« و »یسطرون« 
ِّْلَخیــِر ُمْعتٍَد أَثِیٍم﴾ )قلم/12( بین تعبیرات »منّاع للخیر« و »معتد أثیم« و در  و در آیــه ﴿َمنَّاٍع ل
َّا ُكنَّا َطاِغیَن﴾ )قلم/31( بین واژگان »ویلنا« )ای وای برما( و »طاغین«  آیه ﴿قَالُوا یا َویَلنَــا إِن
الِِحیَن﴾ )قلم/( بین َ»اْجتَبَاه َربُُّه« )خداوند  ُُّه فََجَعَلُه ِمَن الصَّ )طغیانگــران( و در آیه ﴿فَاْجتَبَاُه َرب
الِِحیَن« )وی را از نیکوکاران قرار داد(، پیوند معنایی از نوع  وی را برگزید( و »َجَعَلُه مَِن الصَّ

سبب و مسبب برقرار است. 
لِیَن﴾  از نظر تناســب بین آیات، برای مثال بین آیه ﴿إَِذا تُْتَلى َعَلیِه آیاتُنَا قَاَل أََســاِطیُر اْلَوَّ
)قلم/15( )وقتی نشــانه های ما بر آن ها خوانده می شود، آن ها را افسانه های پیشین می دانند( 
با آیه بعدی یعنی ﴿َسنَِسُمُه َعَلى الُْخْرُطوِم﴾ )قلم/16( )بینی این متکبران را به خاک خواهیم 
بَِّك َوُهْم نَائُِموَن﴾ )قلم/19( با آیات بعدی یعنی  مالیــد( و بین آیه ﴿فََطاَف َعَلیَها َطائٌِف مِّن رَّ

ِریِم*فَتَنَاَدوا ُمْصبِِحیَن﴾ )قلم/20ـ21( پیوند علت و معلولی برقرار است. ﴿فََأْصبََحْت َكالصَّ

7. 2. استعاره در حرف
ََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظیٍم﴾ )قلم/4( اســتعاره در حرف علی وجود دارد؛ چه »خلق  در آیه ﴿َوإِن
عظیم« را به مرکبی تشــبیه کرده است که پیامبر بر آن سوار است و مسیر رسالت و ابالغ را 
در می نوردد.7. 3. کنایهآیه ﴿َسنَِسُمُه َعَلى الُْخْرُطوِم﴾ )قلم/16( کنایه از ذلت و خواری است؛ 
زیرا واژه خرطوم تنها برای فیل و خوک اســتفاده می شــود و کاربرد این واژه درباره کیفر 
مشرکان، که در بردارنده تشبیه معاندان به فیل است، کیفر همراه با تحقیر آنان را می رساند. 
دلیل این تحقیر در زبان قرآن، تشبیه انسان به فیل است. نمونه این تحقیر در ترکیب اضافی 
﴿أصحاب الفیل﴾ )فیل/1( دیده می شود؛ زیرا آوردن کلمه أصحاب برای فیل سواران این پیام 
را می رساند که این فیل سواران در ردیف فیل ها )همچون چارپایان بی خرد( بودند. )رازی، 
ِریِم﴾ )قلم/20( باغ را به زمین سوخته  1990: 32، 94(7. 4. تشــبیه در آیه ﴿فََأْصبََحْت َكالصَّ
سیاه تشبیه کرده است. چنان حاصل دست رنج آنان نابود شد که گویا اصاًل کشت و زرعی 

صورت نگرفته بود؛ یعنی هیچ بهره مفیدی از اعمال خود نبردند.

7. 5. استعاره تمثیلیه
ُجوِد فَل یَْستَِطیُعوَن﴾ )قلم/42( »کشف عن ساق«  ﴿یَْوَم یُْكَشــُف َعْن َساٍق َویُْدَعْوَن إِلَى السُّ
همانند تعبیر فارســی »دامن به کمر زدن« استعاره از آماده شدن برای کاری بزرگ و خطیر 

است.
ُجوِد َوُهْم َسالُِموَن﴾  ٌَّة َوقَْد َكانُوا یُْدَعْوَن إِلَى السُّ 7. 6. مجاز عقلی﴿َخاِشَعًة أَبَْصاُرُهْم تَْرَهُقُهْم ِذل
)قلم/43( 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 می شود.
از دیگر نکات بالغی این سوره می توان به کاربرد ادوات تأکیدی همچون سوگند، حرف 
إّن، نفی و اســتثناء اشاره کرد. آغاز این سوره با واو سوگند اســت ﴿َوالَْقَلِم َوَما یَْسُطُروَن﴾ 
)قلم/1( سپس در آیات بعد با تأکیدات پی درپی ادامه می یابد. پایان سوره نیز با آیات 51 و 

52 در قالب نفی و استثناء ﴿َوَما ُهَو إِل ِذْكٌر لِْلَعالَِمیَن﴾ )قلم/52( شکل می گیرد. 
همچنیــن در آیات ﴿أَفَنَْجَعُل الُْمْســلِِمیَن َكالُْمْجِرِمیَن*َما لَُكْم َكْیَف تَْحُكُموَن*أَْم لَُكْم ِكتَاٌب 
فِیِه تَْدُرُســوَن*إِنَّ لَُكْم فِیِه لََما تََخیَُّروَن*أَْم لَُكْم أَیَْماٌن َعَلْینَا بَالَِغــٌة إِلَى یَْوِم الِْقیَاَمِة إِنَّ لَُكْم لََما 
تَْحُكُموَن*َســْلُهْم أَیُُّهْم بَِذلِــَك َزِعیٌم*أَْم لَُهْم ُشــَرَكاُء فَْلیَْأتُوا بُِشــَرَكائِِهْم إِْن َكانُوا َصاِدقِیَن﴾ 
)قلم/35ـ41( شروع این پرسش ها با همزه استفهام و تداوم آن با حرف عطف »أم« و با تأکید 
بر این پرســش که با صیغه امر »سل« در آیه ﴿َســْلُهْم أَیُُّهْم بَِذلَِك َزِعیٌم﴾ )قلم/40( صورت 

می گیرد، مایه هشدار صریح و ابزار تنبه مخاطب است.

نتیجه گیری
سوره قلم آراسته به سبک زبانی در همه ابعاد آن است و سطح فکری، زبانی و ادبی را در 
بر می گیرد. 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 سجع های 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 می شود.
در ســطح نحوی، جمله های اسمیه حکایت گر پدیده های پایدار و نشان دهنده ثبات قدم 
پیامبر )صلی الل علیه و آله( اســت و در مواردی که سخن از استمرار پدیده ها 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 جنبه های ادبی سوره قلم، اســتفاده از آرایه هایی 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 إّن و ترکیب نفی و استثناء 
نشانه  هایی 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 می رسانند.
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قرآن کریم.  
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