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Abstract
The literary miracle of the Holy Qur'an is one of the most important as-
pects of the miracle of this heavenly book, which with its special style 
of expression makes every literature disappear in its beauty. Each let-
ter and even a short sound has a special feature to highlight a concept. 
Since the sound of words plays an essential role in portraying perceptual 
thoughts and is also effective in stimulating emotions, in this study, the 
role of the sound of words in Sur Mubarake Az-Zukhruf and Ad-Dukhan 
in inducing meanings was tried to be analyzed and investigated using a 
descriptive analytical method. take The results of the research show that 
the intervals between the verses of two surahs play an important role in 
inducing meanings appropriate to the space of the surahs and play an es-
sential role in strengthening the phonetic system. Also, repetitions - even 
in the smallest language unit such as phonemes - are wonderful instiga-
tors of meanings that, in addition to stimulating emotions, create balance 
and enhance music. In general, the phonetic analysis of two surahs shows 
that there is an extraordinary coherence between word and meaning.
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 تحلیل آوایی سوره  های مبارکه زخرف و دخان
 در راستای القای معاین

)تاریخ دریافت: 28-06-1401 تاریخ پذیرش: 1401-09-19(

علی شیخ جامی پشته ئی1، عباس گنجعلی2، سید مهدی نوری کیذقانی3

چکیده
اعجاز ادبی قرآن کریم، یکی از مهم ترین وجوه اعجاز این کتاب آسمانی است که با سبک 
بیانی ویژه اش هر ادیبی را محو زیبایی های خود می سازد، گویی که هنرمندانه سخن گفتن 
را به بشر می آموزد. چینش حروف و کلماتش در ترسیم موقعیت ها چنان هنرمندانه است که 
گویا انســان در صحنه های مورد نظر حضور دارد و با کوچک ترین جابجایی، نظم آن دچار 
اختالل می شــود. هر حرف و حتی صدای کوتاهــی از آن، ویژگی خاصی دارد تا مفهومی 
را برجســته سازد. از آنجا که آوای کالم نقشــی اساسی در به تصویر کشیدن انگاشت های 
ادراکی دارد و نیز در تحریک احساســات مؤثر اســت، در این پژوهش ســعی شده تا نقش 
آوای کالمی ســوره های مبارکه زخرف و دخان در القای معانی، به روش توصیفی_تحلیلی، 
بررسی شود، چرا که سوره های مذکور حاوی مطالب و مفاهیم ارزشمندی است که با تحلیل 
الیه های آوایی آن می توان آن  ها را کشف نمود. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که فواصل 
آیات دو سوره، در القای معانی متناسب با فضای سوره ها و نیز در تقویت نظام آوایی نقشی 
اساسی داشته است. همچنین تکرارها _حتی در کوچک ترین واحد زبانی نظیر واج ها_ القاگر 
معانی شگفت  انگیزی بوده که افزون بر تحریک احساسات، ایجاد توازن و افزایش موسیقی 
را در پی داشته است. به طور کلی تحلیل آوایی دو سوره نشان می دهد انسجام فوق العاده ای 
میان لفظ و معنا برقرار بوده و هر لفظی از آن برای غرضی وضع شــده و استفاده هنرمندانه 

از آن موجب ترسیم صحنه های حیرت انگیزی در ذهن مخاطب گردیده است.
واژگان کلیدی: تحلیل آوایی، معنا، قرآن کریم، زخرف، دخان.
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1. مقدمه
یکی از ویژگی های موسیقی قرآن کریم، برانگیختن احساس شنونده و قرار دادن وی در 
فضایی متناسب با متن و محتوای آیات است. نظم قرآن، نغمه آفرین و آوای آن، جانبخش 
و روح افزاست. تأثیر نوای دل انگیزش عرب و عجم نمی شناسد و حتی غیر عرب را مسحور 
خود می ســازد. کالمی که توأمان از ویژگی های نظم و نثر برخوردار بوده و از همه مهم تر 
کالمی اســت که حروف و کلماتــش طوری تنظیم و ترکیب شــده اند که با کوچک ترین 
جابجایی دچار اختالل و ضعف می شــوند. چــرا که هر کلمه، حرف و حتی حرکتی از آن 
معنی خاصی را تداعی می کند. جای شــگفتی اســت که قرآن از همان حروف و کلماتی 
ســاخته شده که بشر با آن آشناســت و در گفتار روزمره از آن استفاده می کند، لیکن قرآن 
هنرمندانه از آن استفاده نموده و مواردی را برجسته می سازد. ساختار آوایی متن قرآن کریم، 
در عناصر مختلفی از قبیل: انواع تکرار، مخارج و صفات حروف، فواصل آیات، هم حروفی 
و هم آوایی واژگان، ریتم و لحن کالم، صنایع لفظی مانند ســجع و جناس، انواع بدیع و ... 
انجام گرفته که نوع ادبی اعجاز آن را رقم زده اند. از آنجا که موسیقی کالم، نقش مؤثری در 
تحریک احساســات دارد و شــنونده از این طریق جذب کالم می گردد، لذا خدای متعال با 
قرار دادن محسنات ایقاعی در کالم پاکش، آن هم در قالب همان الفاظی که انسان در زندگی 
روزمره اش با آن سر و کار دارد، مقاصد و اهدافی را بیان فرموده که شگفتی ادیبان هر عصری 
را برانگیخته اســت. هر حرف و یا حتی صدای کوتاهی از آن طوری تنظیم شــده است که 
تداعی کننده صحنه های حیرت انگیزی است. در واقع پشت هر حرفی از آن دنیایی از سخن 
نهفته که انساِن آگاه در پی آن حرکت نموده و کلمات و الفاظ رمزآلود آن را کشف می نماید.

1. 1. اهداف تحقیق
کشف معانی نهفته در قرآن کریم در راستای عمل به فراخوان الهی مبنی بر تدبر در قرآن 
عظیم الشأن ﴿أَفََل يَتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أَْم َعَلى قُُلوٍب أَْقَفالَُها﴾ )محمد/24( پرداختن به این موضوع 
را موجب شده است. از دیگر سو ساختار آوایی سوره های مبارکه زخرف و دخان به گونه ای 
است که مطالب و مفاهیم بسیار ارزشمندی را در خود جای داده و از این رو شایسته است 
از این منظر )آوای کلمات در راستای القای معانی( نیز آیاتشان مورد واکاوی، نقد و بررسی 
قرار گیرند تا جنبه دیگری از شگفتی های موجود در آن ها نمایان گردد و ضمن تبیین اعجاز 
ادبی آن، زمینه تدبر بیشــتر در آیات وحی فراهم شــود. افزون بر آن، کارکرد معنایی الفاظ 
مســئله ای اســت که بر اهمیت تحقیق می افزاید، از این رو در گام بعدی سعی شده ادبیات 
برجســته قرآن کریم منطبق با رویکردهای جدید ادبی نظیر قاعده  کاهی و قاعده افزایی نیز 

مورد بررسی قرار گیرد.  
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ی 1. 2. بیان مسأله و سؤاالت تحقیق

آنچه مســلم اســت اینکه قرآن کریم از موســیقی ویژه ای برخوردار است که شنونده را 
مجذوب خود می سازد، اما شگفت انگیزتر اینکه آوای کلمات آن نیز با معنای درونیشان در 
ارتباط هستند، چیزی که حتی بشر نیز گاهی برای ارتباط میان لفظ و معنا سعی نموده از آن 
اســتفاده نماید، کلماتی نظیر ُشرُشر و یا جیرجیرک به تقلید از صدای ریزش آب و صدای 
حشــره مورد نظر، روی آن ها گذاشته شده است. گرچه این نام آواها به خاطر تفاوتی که در 
کیفیت اصوات زبــان با صداهایی که در اطراف و پیرامون ما وجود دارند، نمی توانند دقیقًا 
صداهای اطراف را بازآفرینی کنند؛ لیکن با داللت هایی همراه اند که انســان را به سر منزل 
مقصود می رسانند. »تحلیل آوایی سبک به الگوهای صوتی و شیوه های تلفظ در زبان گفتار و 
نوشتار نظر دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که کاربرد خاص الگوهای آوایی و واجی 
زبان تا چه اندازه می تواند گفتار یک شــخص را برجســته کند و به آن شکل خاصی بدهد 
به گونه ای که با شکل های عادی سخن و زبان معیار متفاوت شود«. )فتوحی، 1390: 243( 
حال با توجه به ابعاد وسیع اعجاز ادبی قرآن و قابلیت بررسی آن از جنبه های گوناگون، در 

این پژوهش سعی شده به چند سؤال اساسی پاسخ داده شود:
1. ویژگی های آوایی این دو سوره در راستای القای معانی چیست؟ 

2. خدای متعال چگونه میان لفظ و معنای این دو سوره هماهنگی ایجاد نموده است؟ 
3. استفاده از واژگانی دارای وزن و موسیقی خاص، با چه هدفی صورت گرفته است؟  

1. 3. پیشینه تحقیق
بــا مراجعه به پایگاه هاي اطالعات علمي و با اســتفاده از کلیــد واژه هاي مرتبط در این 
زمینه مشخص شد که در مورد موسیقی قرآن و نیز هنجارگریزی های موجود در آن تاکنون 
تحقیقات مختلفی انجام شــده است. به مهمترین و مرتبط  ترین این تحقیقات در ذیل اشاره 

می شود:
آفرین زارع )1390ش( در مقاله »اإلعجاز البیانی للقرآن الکریم من خالل أسلوبیة االنزیاح 
دراسة وصفیة تطبیقیة« نصوص قرآنی را با استفاده از اسلوب انزیاح و انواع سه گانه آن یعنی: 
انزیاح اســتبدالی، ترکیبی و صوتی، مورد بررســی قرار داده و این نوع از اعجاز قرآن را به 

تصویر کشیده است.
بالل سامی )2012م( در مقاله »سورة الواقعة دراسة أسلوبیة« پس از بررسی سوره واقعه از 
حیث صوتی، صرفی، نحوی و بیانی، به این نتیجه رسیده است که اصوات جهر و همس و 

تفخیم و تکرار و غیره در القای معانی و داللت ها نقش دارند. 
دفة بلقاســم )2009م( در مقاله »نماذج من اإلعجاز الصوتى، فى القرآن الکريم _دراســة 
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داللیة_« آورده اســت که قرآن کریم به حسن نظم و زیبایی هایی ظاهری اکتفا نکرده، بلکه 
عالوه بر آن به معانی نیز توجه نموده است. وی عدول صوتی را ابزاری ارزشمند دانسته که 

در جذب شنونده مؤثر است. 
قاســم مختاری و مریم یادگاری )1396ش( در مقاله ای تحت عنوان »هماهنگی آوایی در 
دو جزء 16 و 17 قرآن کریم، بر اساس نظریه موریس گرامون« قاعده افزایی را _که یکی از 
مباحث مطرح شده نقد فرمالیستی است_ در زمینه دریافت معنا از طریق فرم و ساختار ادبی 
مفید دانسته اند و با ذکر این مطلب که هماهنگی آوایی به عنوان زیرشاخه ای از قاعده افزایی 
به پژوهشــگر این توانایی را می دهد که از طریق ســاختار و فرم آیات الهی، بدون در نظر 
گرفتن شرایط نزول، بخشی از معانی را کشف نماید، به بیان برخی از این معانی پرداخته اند. 
احسان رسولی کرهرودی و دیگران )1399ش( در مقاله »هنجارگریزی و برجسته سازی 
در ســوره »طه« از دیدگاه لیچ« پس از بررســی ســوره مذکور به این نتیجه رسیده اند که 
هنجارگریزی صرفا برای بیان زیبایی ادبی و ظاهری به کار نمی رود، بلکه در راستای مضمون 

و محتوای کالم است.

2. موسیقی و ساختار آوایی قرآن
یکی از وجوه منحصربه فرد قرآن کریم سبک بیانی آن است؛ خدای متعال در قالب الفاظ 
چنان هنرنمایی می کند که حیرت هر خداباور و خداناباوری را برمی انگیزد، آن چنان که کفار 
از ترس رسوخ آن در قلب هایشان انگشت در گوش فشرده تا به قول خودشان مسحور آن 
نگردند. »تکواژها، هجاها، و واج ها در قرآن، صرف نظر از معانی، به ترتیب و آمیزه اي آمده و 
واژگانی را ساخته که صداهای کوتاه و بلند آن، سکون و تشدید و مّد آن و آواهای یک یک 
حروفش )اعّم از واکه، مصّوت، یا همخوان، صامت( نوا، موسیقی، و الحانی را برای مؤمنان 
تداعی می کند.« )فراســتخواه، 1376: 127( یعنی نوع چینش و یا ترکیب کلمات به گونه ای 
اســت که موسیقی خاصی به آن می بخشد. پیداست که موسیقی کالم نقش مهمی در القای 
معنا دارد. به طور مثال: استفاده مکرر از حرف »ق« که حرفی انفجاری است در آیات ابتدایی 
ســوره واقعه اتفاقی نیست، بلکه کاماًل هدفمند اســت. همین طور موسیقی کلمه واقعه به 
گونه ای است که تداعی گر وقوع و سقوط است، کافی است صحنه افتادن شخصی از بلندی 
را تصور نمایید، دو حرف اول »واقعه« یعنی »وا« در ترسیم لحظات ابتدایی سقوط و قبل از 
برخورد نقش به سزایی دارد، تعلیق، هول و هراس و انتظار برخورد و ... از مواردی است که 
در اینجا تداعی می شود، اما به هنگام برخورد صدای ناهنجاری نیز از آن ایجاد می شود که از 
ادامه کلمه یعنی »قَِعة« برداشت می شود، برخوردی که موجب خرد و خمیر شدن می گردد. 
از این رو خدای متعال از الفاظ قرآن در به تصویر کشیدن صحنه های حیرت انگیز فوق العاده 
زیبا عمل نموده است. بدیهی است که خداوند قصد رقابت با شاعران و ادیبان عصر پیامبر 
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ی را ندارد؛ زیرا احدی را توان رقابت با او نیست، بلکه تا سر حد امکان از موسیقی الفاظ در 

القای معانی بهره جسته است. بدین منظور می توان گفت که قرآن کریم مافوق ادب است و 
ضمن سامان دادن به ادبیات، آن را ارتقا بخشیده و نگاه ها را بیشتر بدان معطوف می گرداند؛ 
زیرا ادبیات هنری است که ابزار شکل گیری آن کلمه است و همواره ادراکات و احساسات 

انسانی را برمی انگیزد گویی که موضوعی را به مخاطب الهام می کند. 
»فرایند برجسته سازی _که یکی از مباحث مطرح شده توسط فرمالیسم های روسی می باشد_ 
به ما نشان می دهد که چگونه برخی متون با اینکه از همان عناصری تشکیل شده اند که سایر 
تولیدات زبانی از آن ها به وجود آمده، دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را متمایز و برجسته 
می سازد، بنابراین برجسته شدن عناصر زبانی، موسیقایی و معنایی در پیدایش اثر ادبی نقشی 

کلیدی ایفا می کند.« )علوی مقدم، 1377: 82(
توجه به زیبایی های کالمی و بررســی محســنات صوتی قرآن کریم چیزی اســت که 
دانشــمندان اســالمی از دیرباز به آن اهمیت داده اند. از این رو گرچه این اصطالح در دوره 
معاصر توسط زبان شناســان روسی مطرح شد، اما با بررسی آثار کهن مشخص می شود که 
پژوهشگران مسلمان من جمله عبدالقادر گیالنی و ... از این مفهوم در آثارشان بهره برده اند و 
برای فهم بهتر کالم الهی و دریافت اعجاز آن، و نیز معرفی اسلوب اعجاب انگیز آن در القای 
معانی، و تبیین کاربردهای زبانی آن، با این شیوه بیان، آشنا بوده و گاهی کتب ارزشمندی نیز 
در این حوزه تألیف نموده اند. لذا این ادعا که مفاهیمی مثل آشــنایی زدایی و برجسته سازی، 
زاییده فرهنگ و ادبیات غربی است و بعدها در عربی رسوخ نموده است، صحیح نیست، و 
کافی است اندکی در میراث ادبی قدیم تأمل نمود تا این مطلب روشن شود که این اصطالح 
در ادبیات کهن اسالمی موجود بوده است. )قائمی، 1395: 45و44( شاید صحیح تر این است 
که گفته شود این اسلوب از دوران قدیم وجود داشته و فرمالیست ها صرفا آن را دسته بندی 
نموده اند. مگر نه این است که قدمت قرآن بیش از این نظریه است؟ بالطبع مفسران قرآن از 
همان ابتدا اعجاز ادبی آن را درک نموده و در صدد چرایی آن شدند. مفاهیمی مثل استعاره، 
تشــبیه، و یا فواصل زیبای قرآنی و .. از جمله چیزهایی هستند که در حوزه نقد فرمالیسم 

قابل بررسی هستند اما مفسران قدیم نیز به آن ها پرداخته اند. 
زبان شناســان دو عامل هنجارگریزی )قاعده کاهی( و فراهنجاری )قاعده افزایی( را سبب 
برجسته ســازی زبان می دانند. مراد از هنجارگریــزی همان عدول و خروج از قواعد حاکم 
بر زبان خودکار اســت و در مقابل، افزودن قواعدی بــر قواعد حاکم بر زبان، قاعده افزایی 
تعبیر می شود. بر این اساس، لیچ )زبان شناس معروف انگلیسی(، برجسته سازی را انحراف 
و عــدول هنرمندانه می داند البته نه هر انحرافی، بلکه انحــراف و عدولی که انگیزه هنری 
داشــته باشد. در واقع وی همین فرایند را که زبان ادبی را از زبان کاربردی متمایز می سازد، 
برجسته سازی می نامد. علوی مقدم معتقد است »هنجارگریزی نوعی انحراف از هنجار و دور 
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شــدن از عناصر زیبایی شناختی شعر است و فراهنجاری )قاعده افزایی(، به  کارگیری هر چه 
بیشتر عناصر زیبایی شناختی می باشد.« )علوی مقدم، 1377: 84( الزم به ذکر است که خروج 
از قواعد حاکم بر زبان و یا افزودن بر آن وقتی هدفمند باشــد آن را غیر قانونی نســاخته و 

زشت نمی کند، بلکه بسیار هم زیبایش نموده و ارتقا می بخشد. 
تحلیــل آوایی قرآن کریم از منظر قاعده افزایــی )فراهنجاری( صورت می پذیرد، چرا که 
قاعده افزایــی، اعمال قواعدی اضافی بر قواعد زبان هنجار اســت و از طریق توازن حاصل 
می شود و توازن، با تکرار در کالم، و در سه بخش آوایی، واژگانی و نحوی، شکل می گیرد 
و قابل بررســی اســت؛ زیرا صنعت هایی که با اســتفاده از توازن به دست می آید، ماهیت 
یکسانی ندارند. عملیات تکرار حتی می تواند در کوچک ترین واحد یک زبان، یعنی واج ها 
صورت پذیرد و در نتیجه منجر به تداعی معانی زیبا و شگفت انگیز گردد. همچنین با ایجاد 
موسیقی در کالم، به آن جلوه خاصی می دهد و آن را برجسته می سازد. »نظم و توالي صوت 
یا اصــوات در کلمه و بافت جمله، طنین و آهنگي را بــه وجود مي آورد که نغمه حروف 
خوانده مي شــود و غالباً القاگر و تداعي کننده  مفهوم و حاالت عاطفي خاصي است.« )علی 

پور، 1378: 53( 
خالِق اثر با استفاده از ابزاری )کالمی( که در اختیار دارد، از گنجایش های زبان بهره گرفته 
و هدفمند دست به پررنگ ساختن مقصود خویش می زند و ضمن عادت زدایی سعی دارد 
آن را برجسته  نماید. این همان چیزی است که صورت گرایان روس، آن را عامل شکل گیری 
اثر ادبی دانســته اند. یاکوبسن، اولین کسی بود که اصطالح قاعده افزایی و پیامد آن )توازن( 
را مطرح نمود، وی معتقد است: »فرآیند قاعده افزایي چیزي نیست جز توازن در وسیع ترین 
مفهــوم خود و این توازن از طریق »تکرار کالمــي« (Verbal Repetition) حاصل مي آید.« 

)صفوی، 1390: 156/1( 
موسیقی یا وزن، یکی از عناصر اصلی ساختار کالم و به ویژه اثر ادبی است و به آن زیبایی 
خاصی می بخشد و به شکل های مختلفی در یک اثر ادبی بروز پیدا می کند. گاهی از به هم 
پیوســتن آواهای حروف در کلمه و گاهــی از چگونگی و نظم و چینش کلمات در جمله 
و گاهی نیز از کاربرد انواع محســنات بدیعی که موجبات آهنگین شــدن عبارت را فراهم 

می آورند، مثل سجع، جناس و ... ایجاد می شود. 
در هنجارگریزی آوایی، »تغییرات آوایی که شــاعر در جهت حفظ جلوه های موسیقیایی 
شعر )وزن و قافیه( از آن بهره می جوید مانند حذف، تشدید، ادغام، تسکین، قلب و جز آن 
مورد توجه اند«. )محســنی و صراحتی، 1389: 7( به عنوان مثال: آیات ابتدایی سوره مبارکه 
فجر، با وزن »َفعل« خاتمه می یابد و به لحاظ وزن و آوا شبیه هم می باشند. ﴿َو الَْفْجِر، َو لَیَاٍل 
َعشٍر، َو الشْفع َو الَْوتِْر، َو الَّْیِل إَِذا يَسِر﴾ )فجر/1-4( نکته قابل توجه آن است که از این میان، 
واژه »یَســر« از باب »فََعَل يَفِعُل _ َسَری يَسِری« و معتل الالم )ناقص( است و حرف یاء از 
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ی آخر آن حذف شده، چنانچه عادت عرب است که گاهی آن را حذف نموده و خالف قاعده 

مشــهور نحویون که قائل به اثبات الم الفعل از مضارع معتل الالم هستند )مثل: رمی یرمی( 
عمل می کنند و کسره ماقبل آن را جهت داللت بر حذف کافی می دانند. 

اما در ایــن حذف عالوه بر حفظ نظم فواصل آیات و احتراز از شکســت وزن، ممکن 
اســت خدای متعال قصد القای معنایی متفاوت از آنچه گمان می رود نیز داشته باشد. مثاًل 
حذف صدای کشیده »ای« بی ارتباط با کوتاه کردن شب جهت استراحت نیست. به این معنا 
که همان گونه که از انتهای کلمه حرفی حذف شــده، از شــب نیز اندکی از خوابت بکاه و 
برای عبادت بیدار شو! یعنی جریان شب را از آن ایستایی و خاموشی قطع کن و از طوالنی 
بودنش با عبادت بکاه، و این کاستن از آخر شب یعنی وقت سحر و هنگام پایان شب باشد 
که از ارزش بسیاری برخوردار است. )بلقاسم، 2009: 18و17 با تصرف( الزم به ذکر است 
که توازن در ســه بخش آوایی، واژگانی و نحوی، به وســیله تکرار در کالم ایجاد می شود. 
از دیرباز به تکرار کلمات و جمالت در متون ادبی توجه بســیاری شــده است و پژوهش 
نشــان از آن دارد که تکرارها تنها شــامل کلمه و جمله نمی شود، بلکه کوچک ترین واحد 
زبان، یعنی واج ها را نیز در برمی گیرد؛ زیرا واج ها نیز با تکرار خود، معنای زیبایی را تداعی 
می کنند که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد. بر این اساس »تحلیل ساختاری زبان شناختی، 
در سطح آوایی به بررسی قافیه ها، تکرار واکه ها و تکرار همخوان    ها می پردازد؛ اما در اینجا 
فقط جنبه القاگر آواها، هماهنگی تقلیدی یا پیوند بین اصوات و اندیشــه ها یا احساســات 
مطرح نیســت، بلکه بایــد گامی از این حد فراتر نهاد و شــباهت های آوایی را با توجه به 
شــباهت یا فقدان شباهت در سطح معنایی ســنجید؛ زیرا صوت گونه ای از پژواک مفهوم 
است.« )قویمی، 1383: 91( در حقیقت زبان مجموعه ای از صامت ها و مصوت ها است که 
با قرار گرفتن آن ها بر روی محور همنشینی زبان، کلمات شکل می گیرند و بر زبان جاری و 
موجب برقراری ارتباط می شوند. اگر این واج ها تکرار شوند، موجب ایجاد توازن و افزایش 
موسیقی در سخن می شــوند؛ حال اگر بنابر نظریه »موریس گرامون این تکرارها که القاگر 
بالقوه هستند، بتوانند با محتوا ارتباط برقرار کنند، ارزش بیشتری خواهند داشت.« )هاشمیان 

و شریف نیا، 1393: 360( 
در ســوره مبارکه »همــزه« دو واژه »ُهَمَزه و لَُمَزه« با واژه »ُحَطَمه« که دو بار در ســوره 
تکرار شــده، وزنی یکسان دارند و این وزن »ُفَعَله« که برای مبالغه است یقیناً هدفمند برای 
توصیف گنهکار و ســزای عملش انتخاب شده اســت. یکی از معانی ای که می تواند از آن 
برداشــت شود این است که جزای »همزه و لمزه« »حطمه« است. بنابراین آنچه بسیار نمود 
پیدا می کند ایجاد توازن میان فعل و جزاســت که بسیار فنی و زیبا به کار گرفته شده است. 
با تکیه بر نظریه گرامون که واکه ها را به واکه های روشن و درخشان و تیره و همخوان ها را 
به انسدادی، پیوسته، خیشومی، روان و سایشی دسته بندی می کند؛ درمی یابیم، »واکه )اُ( که 
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یک واکه تیره قلمداد می شــود«، )قویمی، 1383: 36( در »ُهَمَزه لَُمَزه« روی همخوان )ه( و 
)ل( و در »ُحَطَمه« روی همخوان )ح( قرار گرفته است و نیز »واکه )اَ( که یک واکه درخشان 
محسوب می شود« )همان: 31(، روی همخوان های )م( و )ز( و )ط( قرار گرفته، »واکه های 
تیره برای صداهای مبهم و نارســا و واکه های درخشان برای بیان عظمت و شوکت و ... به 
کار می روند«. )همان( از این رو با توصیف اندیشــه ها و احساساتی در تناسب است که در 
زمان تجلی آن ها، صدا اوج می گیرد و بیانگر خودشیفتگی و خودخواهی و تکبر است و نیز 
عظمت آن را بیان می دارد. واکه های تیره اصواتی هستند که به گفته گرامون درون حفره دهان 
تولید می شــوند، بنابراین عالوه بر تداعی صداهایی که گویی از مانعی می گذرند حفره ها و 
گودال های جهنم را نیز یادآوری می کنند. یعنی ثمره گذشتن از حد و مرز دیگران و شکستن 
حرمت و بردن آبرویشان، سرانجامش افتادن در گودال های وحشتناک جهنم است. همخوان 
)ح( از همخوان های )ه( و )ل(، و همچنین همخوان )ط(، نســبت به همخوان  )م( از شدت 
بیشتری برخوردار است. )همان: 53- 27( الزم به ذکر است که این صرفاً بخشی از تحلیل 

آوایی این چهار کلمه بود که در این پژوهش مجال تحلیل کامل آن ها نیست. 

3. سیمای کلی سوره های مبارکه زخرف و دخان
ســوره های مبارکه زخرف و دخان، هر دو از ســور حوامیم هســتند و در چینش کنونی 
مصحف، به ترتیب چهل و سومین و چهل و چهارمین سوره های قرآن کریم اند که در جزء 
25 واقع شده اند. عمده ترین مسائل مشترکی که این دو سوره در خود جای داده اند این است 
که هر دو ســوره به ذکر اهمیت و نیز بیــان عظمت قرآن و همین طور به معادگرایی و ذکر 
نشانه های رستاخیز پرداخته و مسئله توحید را بررسی نموده و فرشته پرستی را نفی می کنند. 
از میان سور حوامیم، دو سوره زخرف و دخان همانند دو سوره جاثیه و احقاف، عالوه بر آیه 
اول در آیه دوم نیز شروع یکسانی دارند که خود بیانگر ارتباط شدیدتر آن ها با یکدیگر است. 
در بیان تفاوت های دو سوره می توان به طوالنی تر بودن سوره زخرف چه از حیث حروف 
و چه از حیث آیات، نســبت به ســوره دخان اشــاره نمود که خود مبین گسترده تر بودن 

موضوعات آن نیز است. 

3. 1. فواصل آیات همراه با سجع زیبا
     ســجع در کالم عرب از دیرینه ترین ایام وجود داشــته اســت و حتی پیش از اسالم 
»کاهنان به خاطر موسیقی جذاب سجع در کالم خود از آن استفاده می کرده اند«. )فاخوری، 
1427ق: 111( ســجع ویژگی بارز و نشــانه اعجاز بالغی بسیاری از سوره های کوتاه قرآن 
اســت؛ به گونه ای که کمتر ســوره ای را خالی از آن می بینیم. قرآن کریم کتابی است که در 
آن واحــد هم حق لفظ و هم حق معنا را ادا نموده و هیچ کدام را به تنهایی در نظر نگرفته 
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ی است، لذا ائتالف لفظ با معنا در آن به وضوح پیداست. این کتاب آسمانی با جلوه های زبانی 

نظیر فواصل، قوم عرب را از عشق به قافیه های شعری و سجع های مرسوم کاهنان و عالقه 
آنان به موســیقی الفاظ بی نیاز نمود؛ زیرا جلوه های فاصله )سجع( در قرآن از امتیازات قابل 
مالحظه ای نسبت به نثر مسجوع بشری برخوردار است. محل انفصال بندها یا همان فواصل 
آیات به خاطر بسته شدن عبارت با آن و نیز تشابه صوتی و آوایی، به قافیه شباهت دارد و 
آیات قرآن را موزون و آهنگین ســاخته است. الزم به ذکر است که این سجع و تناسب در 
فواصل آیات زمانی پدیدار و آشکار می شود که بر آن وقف شود و گرنه حرکت های پایانی 
بسیاری از فاصله ها با یکدیگر متفاوت است: ﴿َو الِْکتاِب الُْمبِیِن، إِنَّا أَنَْزلْناُه فِي لَْیَلٍة ُمباَرَكٍة إِنَّا 
ُكنَّا ُمْنِذِريَن﴾ )دخان/2و3( بنابراین تولید اثری برجسته، ساز و کاری دارد. »لیچ، زبان شناس 
انگلیسی، برجسته سازی موسیقایی را مجموعه عواملی از قبیل وزن، قافیه، ردیف، جناس و 

.. می داند که زبان شعر را از زبان روزمره برتر می سازد.« )شفیعی کدکنی، 1373: 4(
فرم پایانی آیات در هر سوره با توجه به حال و هوای آن سوره و در راستای همسان سازی 
فواصل، به گونه ای آمده که ارتباطی تنگاتنگ با معنا برقرار می کند. همچنین پایانه های مشابه 
که سازنده سجع هستند به آن پشتوانه آوایی داده اند. گفتنی است دو سوره مبارکه زخرف و 
دخان از سه نوع سجع متوازی، مطرف و متوازن برخوردار هستند که از باب نمونه به چند 

مورد از آن ها اشاره می شود: 
الف( ســجع متوازی: ﴿فَِإَمّا نَْذَهبََنّ بَِك فَِإنَّا ِمْنُهْم ُمْنتَِقُمــون*أَْو نُِريَنََّك الَِّذي َوَعْدناُهْم فَِإنَّا 
َعَلْیِهْم ُمْقتَِدُرون﴾ )زخرف/41و42(، ﴿َكَغْليِ  اَلَْحِمیم* ُخُذوُه فَاْعتُِلوُه إِلَى َســَواِء الَْجِحیم* ثَُمّ 

ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعَذاِب الَْحِمیم* ُذْق إِنََّك أَنَْت الَْعِزيُز الَْکِريم﴾ )دخان/46-49( 
در آیات فوق، کلمات پایانی هم در حرف َروی و هم در وزن مطابق هم هستند. 

ب( سجع مطرف: ﴿َو نادی فِْرَعْوُن في قَْوِمِه قاَل يا قَْوِم أَ لَْیَس لي ُمْلُك ِمْصَر َو هِذهِ اْلَنْهاُر 
تَْجري ِمْن تَْحتي أَفَل تُْبِصُرون* أَْم أَنَا َخْیٌر ِمْن هَذا الَِّذي ُهَو َمِهیٌن َو ال يَکاُد يُبِین* فََلْو ال أُلِْقَي 
َعَلْیِه أَْســِوَرٌة ِمْن َذَهٍب أَْو جاَء َمَعُه الَْملئَِکُة ُمْقتَِرنِین* فَاْستََخَفّ قَْوَمُه فََأطاُعوُه إِنَُّهْم كانُوا قَْومًا 
ْجناُهْم بُِحوٍر عین* يَْدُعوَن فیها بُِکِلّ فاِكَهٍة آِمنین﴾  فاِسقین﴾ )زخرف/54-51(، ﴿َكذلَِك َو َزَوّ

)دخان/54و55( 
در ایــن آیات، کلمات پایانی در حرف َروی یکی هســتند، اما وزن آنها یکی نیســت و 

مختلف است. 
َرأََحُدُهْم بِما َضَرَب  ا يَْخُلُق بَناٍت َو أَْصفاُكْم بِالْبَنین* َو إِذا بُِشّ ج( سجع متوازن: ﴿أَِم اتََّخَذ ِمَمّ
ا َو ُهَو َكظیم﴾ )زخرف/16و17(، ﴿َو لََقْد فَتَنَّا قَْبَلُهْم قَْوَم فِْرَعْوَن َو  ْحمِن َمثًَل َظَلّ َوْجُهُه ُمْسَوًدّ لِلَرّ

جاَءُهْم َرُسوٌل َكِريم* أَْن أَُدّوا إِلََيّ ِعبَاَد الَلّ إِنِّي لَُکْم َرُسوٌل أَِمین﴾ )دخان/17و18(
گرچه وزن مثال های فوق یکی اســت؛ لیکن حرف َروّی در آن ها متفاوت است. واژگان 
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»بنین و کظیم« در مثال اول از ســوره زخرف هر دو بر وزن »َفعِیل« هستند، اما حرف روّی 
در یکی »ن« و در دیگری »م« است. همچنین در مثال دوم از سوره دخان، واژگان »کریم و 

أمین« هر دو هم وزن هستند، ولی حرف روّی آن ها با هم فرق می کند. 

3. 2. التزام به ختم آیات با حروفی یکسان و متقارب
هماهنگی آوایی در انتهای هر یک از آیات این دو ســوره به قدری شــدید اســت که 
علی رغم گســتردگی نســبی باز هم اغلب با حروفی یکســان پایان می پذیرند و یا از نوع 
متقارب، یعنی حروفی نزدیک به هم هستند که از حیث مخرج و ویژگی های صوتی بسیار 
به هم نزدیک هســتند. از آنجا که برجسته سازی به دو روش قاعده کاهی )هنجارگریزی( و 
قاعده افزایی )فراهنجاری( صورت می گیرد و توازن موجود در قاعده افزایی از طریق تکرار 
حاصل می شود؛ لذا موسیقی حروف )تکرارهای آوایی درون یک هجا( و یا تکرار صامت ها 
و مصوت ها را از مصادیــق بارز آن می توان نام برد، تکرارهایی که می تواند یک واج، چند 
واج درون یک هجا، کل هجا و توالی چند هجا را شامل شود. از این رو آیات این دو سوره 
به جز یک مورد، بقیه یا با حرف روی »م« و یا »ن« خاتمه می یابند که هر دو از حروف غنه 
و خیشومی هستند و در یک مجموعه دسته بندی می شوند، ضمن اینکه بدون استثناء، قبل از 
حرف آخر هر یک از آن ها صدای کشیده »ی« و یا »و« قرار دارد، حتی حروف مقطعه این 
دو سوره )حامیم( هنگام تلفظ این گونه است که با »م« خاتمه یافته و قبل از آن صدای کشیده 
»ی« وجود دارد. در قرآن کریم ختم فواصل آیات، به واسطه حروف مّد و لین و الحاق »نون« 
بدان، فراوان است که به سجع فواصل تمّکن و ترنّم می بخشد، زیرا »و« و »ی« حروفی مدی 
هستند و »ن« و »م« غنوی، بنابراین با مکثی که روی آن ها صورت می گیرد زیبایی و انسجام 

موسیقایی آیات به گونه ای متناسب با معنا تقویت و تحکیم شده است. 
بر اساس نظریه گرامون و آنچه امروزه »هماهنگی القاگر« (harmonic suggestive) نامیده 
می شــود، هماهنگی القاگر، جلوه (effect)ای است که شاعر با انتخاب واژه هایی به دست 
می آورد که واج های تشکیل دهنده آن ها با تصاویر ذهنی یا اندیشه های وی در تناسب قرار 
دارند. شــاعر با توسل به این جلوه، بی آنکه نیاز به توصیف یا شرحی دقیق و جزء به جزء 
داشته باشد، می تواند تصاویر ذهنی یا اندیشه های مورد نظر را تداعی کند و آن ها را در ذهن 
خواننده بیدار ســازد. همخوان ها و واکه ها، هر دو دسته، در ایجاد هماهنگی القاگر مؤثرند. 
)قویمــی، 1383: 20-19( از این رو همخوان های خیشــومی یعنی م (m) و ن (n) اصواتی 
هســتند که به هنگام تلفظ آن ها هوا از راه بینی خارج می شــود. بنابراین این واج ها گاهی 
صدایی شــبیه به نق نق آهسته، یعنی در واقع اصواتی ناشی از ناخشنودی و عدم رضایت را 
تداعی می کنند، )همان، 1383: 49( که در اینجا نیز با فضای هر دو ســوره هماهنگ است؛ 
زیرا خدای متعال در این دو ســوره از عدم تعقل مشــرکان در زبان قرآن و زیاده روی در 
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ی کفر و همچنین فرشته پرســتی و عقاید خرافی شان رضایت نداشته، عالوه بر آن سرگذشت 

مغضوبین را یادآور می شــود و با تهدید و ذکر مواردی از عذاب الهی آنان را از عاقبت امر 
برحذر می دارد. ازاین رو فواصل، متناسب با محتوای دو سوره که فضایی دوستانه با معاندین 
ندارند، گویی با گله و شکوه و شکایت و نهایتاً توبیخ و تهدید به عذاب همراه است. وجود 
همخوان خیشومی »ن« در فواصل آیات، از پریشانی، افسردگی و نبود شادمانی حکایت دارد 
و غم درونی آزار دهنده ای را به تصویر می کشــد و در پاره ای موارد همخوان خیشومی »م« 
ا يَْخُلُق بَناٍت  نیز برای افزایش نارضایتی با آن همراه شده است. به عنوان مثال: ﴿أَِم اتََّخَذ ِمَمّ
ا َو ُهَو َكظیم﴾  ْحمِن َمثًَل َظَلّ َوْجُهُه ُمْســَوًدّ ــَرأََحُدُهْم بِما َضَرَب لِلَرّ َو أَْصفاُكْم بِالْبَنین* َو إِذا بُِشّ
)زخرف/16و17( طوائفی از عرب جاهلیت معتقد بودند که فرشــتگان دختران خدایند در 
حالیکه خود از تولد فرزند دختر در خانه شان نفرت داشته و مایه ننگ خویش می دانستند، 
زیرا طبق باورشــان زن در اندرونی ترین بخش خانه و میان زیور و زینت بوده و از عرصه 
ســخن و جنگ  آوری به دور است و به همین خاطر در بیان مقصود و دفاع از خود ضعیف 
است و این مرد است که در عرصه های پیکار و نبرد، حاضر و افتخارآفرین است؛ در نتیجه 
فرزند پســر را برای خود ترجیح می دادند، چون براي قبایل عرب، که یکســره در جنگ و 
جدال و غارت و غنیمت بودند، ارزش فرزند در خوگرفتن به سختي ها، جنگاوري و جدال 
]قدرت کالم[ بوده است. از این رو خدای متعال مشرکین را بر اساس افکار و عقاید خودشان 
توبیخ و محکوم می کند که چگونه وقتی دختر را ضعیفتر از پســر می پندارند آن را به خدا 
نسبت داده و پسر را به خود اختصاص می دهند؟ آیه 16 همسو با دیگر آیات این سوره که با 
»ن« ختم می شوند بیشتر با گالیه و نارضایتی همراه است، اما ختم آیه 17 با حرف »م« بیانگر 
شدت بیشتر نارضایتی است و نکته ظریف دیگری که در اینجا مطرح است آن است که در 
اینجا دو نارضایتی وجود دارد: یکی از جانب مشرکین که به خاطر تولد فرزند دختر در خانه  
خویش خشمگین شده و خشمشــان نیز در واژه »کظیم« نمایان است، زیرا واژه »کظیم« از 
ماده »کظم« و به معنی گلوگاه است و در مورد کسی که قلبش مملو از خشم یا غم و اندوه 
است به کار می رود. )مکارم شیرازی، 1374: 28/21( عالوه بر آن، مطابق سیاق، بیانگر عدم 

رضایت پروردگار از تفکر واهی مشرکین در ارزیابی غلط و نابجایشان است. 
در ســوره دخان نیز این رویه مشهود است آنگاه که خدای متعال می فرماید: ﴿إَِنّ َشَجَرَة 
قُّــوم* َطعاُم اْلَثِیــم* َكالُْمْهِل يَْغلِي فِي الْبُُطون* َكَغْليِ  اَلَْحِمیم* ُخُذوُه فَاْعتُِلوُه إِلَى َســَواِء  الَزّ
الَْجِحیم* ثَُمّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعَذاِب الَْحِمیم* ُذْق إِنََّك أَنَْت الَْعِزيُز الَْکِريم﴾ )دخان/43-49( 
آنچه مشخص است این است که ذکر عذاب گناهکاران دوستانه به نظر نمی رسد و ختم این 
چند آیه با حرف »م« در سوره ای که آیات دیگر آن با حرف روی »ن« ختم می شوند هدفمند 
است؛ زیرا در این آیات ذکر عذاب گناهکاران مطرح می شود و از برخورد شدید با آنان در 
سرای آخرت سخن به میان آمده است و به همین خاطر، شکوه و شکایت افزون گردیده و 
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با ختم آیات با حرف »م« این نارضایتی افزایش یافته و به اوج خود می رسد. 
ناگفته نماند که تعداد آواهای زبان محدود است حال آنکه احساسات، حسیات، اندیشه ها، 
نیات، دیدگاه ها و تمام آنچه به ذهنیات و عواطف انســان مربوط می شــود و نیز شــمار 
تفاوت هــای باریک و ظریف مثاًل بین تأثرات روحی گوناگون، نامحدود می نماید. پس هر 
آوا ناگزیر در القای حســیات و ذهنیات متفاوتی به کار می رود، البته به شرط آنکه یکی از 
عناصر آن آوا در تناسبی نسبی با حسیت یا ذهنیت مورد نظر باشد. )قویمی، 1383: 24( از 
این رو برای همخوان ها نه فقط یک معنا که گاهی معانی دیگری نیز مطرح اســت. بنابراین 
گاه همخوان های خیشــومی عالوه بر بیان ناخشنودی از طریق تکرار، با طنینی از تمسخر 
عجین می شود، زیرا واژه ای که نشان دهنده شوخی تمسخرآمیز یا ریشخند باشد و همخوانی 
خیشومی را شامل گردد، رساتر و بلیغ تر به نظر می رسد. )همان: 49( با توجه به آیات فوق 
درمی یابیم که همخوان خیشــومی »م« بیش از هر چیز دیگر در آیات ذکر شــده و محتوای 
آیات با لحنی نامالیم و توأم با طنینی از تمسخر همراه گردیده است و سرانجام در آیه 49 با 
الفاظی که از روی تهکم و استهزاء به آنان نسبت داده شده، معنای تمسخر و ریشخند بیش 

از پیش خودنمایی نموده و با الفاظ هماهنگ شده و بر آن مهر می نهد.
با این قاعده افزایی از طریق تکرار کالمی، توازن به دســت آمده است. بنابراین عدول از 
زبان هنجار مطرح نیست، بلکه قواعدی بر قواعد هنجار افزوده شده و موجب برجسته سازی 

گردیده است. 
خدای متعال جهت حفظ نظم فواصل قرآن و ختم آیه با حرفی متناسب با فواصل دیگر 
ســوره، ضمن توجه به زیبایی و حفظ موســیقی و وزن آیه، به معنا نیز توجه داشته است؛ 
طوری که از سویی با خروج از قواعد هنجار و از دیگرسو با استفاده از فراهنجاری یا تکرار 

موسیقی و ایجاد سجع مطلوب، آن را دلنشین تر و تأثیرگذارتر کرده است. 
تغییرات حاصله در فواصل آیات زیر موجب آهنگین شدن فواصل گردیده و باعث شده  

نظم و موسیقی آیات حفظ شود.
﴿إِنَّا َجَعْلنَاُه قُْرآنًا َعَربِیًّا لََعَلُّکْم تَْعِقُلون﴾ )زخرف/3(

﴿الَّذي َجَعَل لَُکُم اْلَْرَض َمْهداً َو َجَعَل لَُکْم فیها ُسبًُل لََعَلُّکْم تَْهتَُدون﴾ )زخرف/10(
﴿َو َجَعَلها َكلَِمًة باقِیًَة فِي َعِقبِِه لََعَلُّهْم يَْرِجُعون﴾ )زخرف/28(

﴿َو ما نُريِهْم ِمْن آيٍَة إاَِلّ ِهَي أَْكبَُر ِمْن أُْختِها َو أََخْذناُهْم بِالَْعذاِب لََعَلُّهْم يَْرِجُعون﴾ )زخرف/48(
ْرناُه بِلِسانَِك لََعَلُّهْم يَتََذَكُّرون﴾ )دخان/58( ﴿فَِإنَّما يََسّ

در انتهای آیات فوق، فعل با »لعل« همراه شــده اســت که از حروف مشبهه  به فعل بوده 
و از خصوصیات لفظی آن، منصوب ســاختن اسم و مرفوع ساختن خبرش است. همچنین 
ترجی و امید داشتن را از خصوصیات معنوی آن برشمرده اند، چنانچه در کالم انسان درآید 
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ی معنایش روشــن است؛ زیرا انسان از آینده خبر ندارد، ولی استفاده از آن در کالم پروردگار 

که دانای نهان و آشکار است چه توجیهی دارد؟ باید دانست که برخی از مفسرین آن را به 
»کی« تعلیلیه و برای تعلیل، تفسیر نموده اند و برخی برای امیدوار کردن دانسته  و فرموده اند: 
لعل برای ایجاد امید در مخاطب است. )برای نمونه های دیگر نک: رادمنش، 1371: 93( از 
ایــن رو آیات، بجای اینکه با عباراتی نظیر: لتعقِلوا، یا لکی تعقلوا، و لتهتدوا یا لکی تهتدوا، 
لیرِجعوا، یا لَکی یرِجعوا، و نیز لیتَذّکروا یا لکی یتذّکروا پایان پذیرند، آن گونه که ذکر گردید 
آمده اند تا عالوه بر ایجاد امید در مخاطب، نظم و موسیقی آیات به هم نخورد و همان گونه 
که پیش تر گفته شــد، با حروف خیشومی پایان پذیرفته تا با فضای سوره که حاکی از عدم 

رضایت و ناخشنودی پروردگار از آنان است، متناسب باشد. 
در پاره ای از آیات نیز حذف یک حرف یا بیشــتر از آخر آیه موجب شده تا بدون اینکه 

معنا مختل شود، نظم آوایی سوره حفظ گردد. مانند: 
ا تَْعبُُدوَن﴾ )زخرف/26(، »مما تعبدون من دون اهلل«  ﴿َو إِْذ قاَل إِبْراِهیُم ِلَبِیِه َو قَْوِمِه إِنَّنِي بَراٌء ِمَمّ

﴿إاَِلّ الَِّذي فََطَرنِي فَِإنَُّه َسیَْهِديِن﴾ )زخرف/27( »سیهدینی الی صراط مستقیم«
﴿َو إِنَُّه لَِذْكٌر لََك َو لَِقْوِمَك َو َسْوَف تُْسئَُلوَن﴾ )زخرف/44( »سوف تسئلون عنه«

ا جاَء عیسي  بِالْبَیِّناِت قاَل قَْد ِجْئتُُکْم بِالِْحْکَمِة َو ِلُبَیَِّن لَُکْم بَْعَض الَّذي تَْختَلُِفوَن فیِه فَاتَُّقوا  ﴿َو لََمّ
الَلّ َو أَطیُعوِن﴾ )زخرف/63( »و أطیعونی« 

﴿يَْوَم نَْبِطُش الْبَْطَشَة الُْکْبَری إِنَّا ُمْنتَِقُموَن﴾ )دخان/16( »انا منتقمون منهم«
﴿َو إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َو َربُِّکْم أَْن تَْرُجُموِن﴾ )دخان/20( »أن ترجمونی«

در فواصل دیگری از این دو سوره نیز به جهت حفظ نظم و موسیقی سوره، تقدیم و تأخیر 
رخ داده است تا به همان شکلی خاتمه یابند که مقتضی فضای سوره است. به مثال های زیر 

توجه نمایید: 
﴿َو إِنَُّه فِي أُِمّ الِْکتاِب لََديْنا لََعلٌِيّ َحِکیٌم﴾ )زخرف/4( 

»ام الکتاب« متعلق به »علّی« که خبر است می باشد و بر آن مقدم شده است، زیرا اگر »الم 
ابتدا« روی خبر بیاید و اســم »اّن« بیش از یک خبر داشته باشد؛ آن گاه باید خبری که دارای 
»الم ابتداء« است بر سایر خبرها مقدم شود. به همین خاطر عموم کسانی که این آیه را اعراب 
کرده انــد به دلیل فوق، جار و مجرور »فی أم الکتــاب« را متعلق به »علّی« معرفی کرده اند. 

)ر.ک: زجاج، 1374ش: 770/2؛ عکبری، بی تا: 1137/2؛ درویش، 1992م: 60/9(
﴿َو إِنَّا إِلى َربِّنا لَُمْنَقلِبُوَن﴾ )زخرف/14( 

در این آیه نیز علی رغم اینکه خبر »اّن« با »الم« همراه شــده و اصوالً نباید مؤخر می بود، 
لیکن »الم« در اینجا مزحلقه )کنار زده شده، دور افتاده، و ..( است که در راستای تأکید »اّن« 
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و پس از آن می آید و در اینجا از صدر جمله کنار زده شده تا از شروع جمله با دو نوع تأکید 
)اّن، الم( جلوگیری شود.

﴿أََوَمْن يُنَّشــُأ فِي الِْحْلیَِة َوُهَو فِي الِْخَصاِم َغْیُر ُمبِیٍن﴾ )زخرف/18(؛ )در این آیه »غیر مبین« 
خبر »هو« است و »فی الخصام« متعلق آن است که بر آن مقدم شده است.(

﴿أَْم آتَْیناُهْم ِكتابًا ِمْن قَْبلِِه فَُهْم بِِه ُمْستَْمِســُکوَن﴾ )زخــرف/21(؛ )در این مثال نیز »به« بر 
»مستمسکون« مقدم شده است.(

﴿َونَْعَمٍة َكانُوا فِیَها فَاِكِهیَن﴾ )دخان/27(؛ )جمله »کانوا..« صفت برای »نعمة« است و »فیها« 
متعلق به »فاکهین« و »فاکهین« خبر »کانوا« است.(

﴿إَِنّ هذا ما ُكْنتُْم بِِه تَْمتَُروَن﴾ )دخان/50(؛ )جار و مجرور »به« متعلق به »تمترون« است که 
خود خبر »کنتم« است.(

4. آوای کلمات و القای معانی شگفت انگیز 
قرآن کریم گنجینه ای اسرارآمیز و سراسر رمز و راز است که تمام الفاظش چنان آگاهانه و 
مهندسی ترکیب و در کنار هم چیده شده اند که ضمن ایجاد آوایی دل انگیز، معنا و مفهوم مورد 
نظر را به زیبایی هر چه تمام تر ارائه می کنند. از این رو لفظ و معنا آنچنان در هم آمیخته اند که 
الفاظ آن تداعی گر مفاهیمی متناســب با معناست. نظم آهنگی معنوی که نه شعر جاهلی و نه 
شــعر و نثر معاصر به شیرینی و حالوتش نمی رسند، کالمی که نه شعر است و نه سحر و نه 
افسون و در عین حال، از ویژگی های نثر و خصوصیات شعر توأمان برخوردار است. به اعتقاد 
یاکوبســن مقصود از توازن آوایی مجموعه تکرارهایی است که در سطح تحلیل آوایی امکان 
بررسی می یابند. )صفوی، 1390: 184/1-177( بنابراین یکی از ویژگی های موسیقی حاکم بر 
کالم وحی استفاده از فن تکرار است که در قالب تکرار حرف، تکرار کلمه و یا تکرار جمله 
صورت می پذیرد و یکی از عوامل تأمین معانی خاص، از جمله تأکید اســت. چنانکه برخی 
گفته اند »تکرار اســاس موسیقی در تمامی اشکال آن است.« )وهبه و المهندس، 1984: 117( 
»تکرار بر نقطه ای حســاس در عبارت تمرکز می کند و از توجه گوینده به آن پرده برمی دارد. 

تکرار به این معنا، مفهومی درونی و ارزشمند دارد.« )مالئکة، 1397: 252(

4. 1. تکرار حرف
در زیباشناســی مباحث آوایی کمترین واحد تکرا ، تکرار حروف است که اگر هنرمندانه 
و بــدون تکلف به کار رود، تأثیر آوایی خاصی دارد. این نوع تکرار را در ادبیات فارســی 

»واج آرایی« می گویند. در قرآن کریم نمونه های هنری و زیبایی از آن وجود دارد:
ُهْم َو نَْجواُهْم بَلى َو ُرُسُلنا لََديِْهْم يَْکتُبُوَن﴾ )زخرف/80(؛  الف( ﴿أَْم يَْحَسبُوَن أَنَّا ال نَْسَمُع ِسَرّ
»آیا آن ها می پندارند که ما راز دل و سخن در گوشی آن ها را نمی شنویم؟ البته که می شنویم 
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ی و فرستادگان ما که نزد آنهایند، می نویسند.«

حرف ســین از حروف احتکاکی )سایشــی( مهموس اســت که بر حالت »هیس خفی« 
)نجــوای پنهان( داللت دارد. )عباس، 1998: 211( این حرف بیش از هر حرف دیگری در 
آیه خودنمایی می کند و از این رو با ویژگی ای که دارد، فضایی را که کافران به آهستگی در 
خلوت خود ســخن می گویند و صدایی شبیه به آن از آنان به گوش می رسد که علیه پیامبر 
)ص( توطئه می کنند، ترسیم می کند. همان طور که قبال گفته شد تعداد آواهای زبان محدود، 
لیکن بیان احساسات، حسیات و به طور کل، معانی، نامحدود است. پس هر آوا ناگزیر در 
القای حسیات و ذهنیات متفاوتی به کار می رود، البته به شرط آنکه یکی از عناصر آن آوا در 
تناسبی نسبی با حسیت یا ذهنیت مورد نظر باشد و از همین نمونه است، مثال زیر که در آن 

حرف »سین« با فراواني بسیار تکرار گشته است: 
ب( ﴿يَْلبَُسوَن ِمْن ُسنُدٍس َو إِْستَْبَرٍق ُمتَقابِلیَن﴾ )دخان/53( 

از لباس های ابریشم نازک و ضخیم می پوشند در حالی که )برای انس و صحبت( رویاروی 
هم می نشینند.

آیه در وصف یکی از نعمت ها و پاداش های بهشتی پرهیزکاران است. تکرار حرف »سین« 
که از حروف احتکاکی مهموس اســت با مضمون و مفهوم آیه تناســب و همخوانی دارد. 
ســندس یکی از بهترین انواع حریر نازک و اســتبرق لباسی از حریر و ضخیم تر از سندس 
است. تکرار این حرف متناســب با صفت لباس نرم بهشتیان است، ضمن اینکه ظرافت و 
نرمی در ســندس ملموس تر است؛ زیرا حرف »ســین« در آن بیشتر خودنمایی می کند. آیه 
مذکور فضای آرام بهشت و نیز صحبت های دلنشین و مالیم بهشتیان را به تصویر می کشد 

و بیانگر حس خوشایند بهشتیان است.
ج( ﴿فََذْرُهْم يَُخوُضوا َو يَْلَعبُوا َحتَّى يُلقُوا يَْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدوَن﴾ )زخرف/83(

آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه ور باشــند و سرگرم بازی شوند تا روزی را 
که به آن ها وعده داده شده است، دریابند. 

در آیه فوق نیم همخوان »ی« بیش از حروف دیگر تکرار شــده اســت و از خصوصیات 
متفاوتی نسبت به دیگر حروف برخوردار است؛ زیرا هم طنین یک واکه و هم سایش یک 
همخوان را دارد. گرامون برای این حرف ارزش های القایی متفاوتی قائل شــده است؛ وی 
عقیده دارد این واج پیشکامی، شامل نوعی لرزش مداوم است و اندیشه تداوم و پایان ناپذیری 
احساس یا اندیشه ای را تداعی می کند. عالوه بر آن القاگر اندیشه دنائت و پستی شخص یا 
چیزی است و احساس اهانت آمیزی را نسبت به آن تداعی می کند. )قویمی، 1383: 62و63( 
از این رو تکرار این نیم همخوان در آیه مذکور القاگر تداوم اندیشــه پست آنان است که تا 

روز موعود ادامه خواهد داشت. 
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د( ﴿َو لََقِد اْختَْرناُهْم َعلى  ِعْلٍم َعَلى الْعالَِمیَن﴾ )دخان/32( 
ما آنان را با علم خویش بر جهانیان برگزیدیم. 

حرف »ع« از حروفی اســت که دارای صفت توسط اســت. یعنی حالتی مابین شّدت و 
رخــوت، به گونه ای که هنگام تلفظ نه صوت قطع می شــود و نه بــه راحتی اجازه جریان 
می یابد. )موسوی بلده، 1392: 87( با توجه به صفتی که این حرف داراست با معنای درونی 
آیه نیز که توصیفی بینابین از آنان دارد همخوانی کامل دارد؛ زیرا به هنگام تلفظ حرف »عین« 
حلق به نوعی تنــگ گردیده و مثل یک فیلتر )صافی( عمل می کند، به طوری که همین گره 
یا فیلتر اجازه جریان کامل را از صوت می گیرد، پس گویی صحنه غربال ســره از ناسره در 
ذهن تداعی می گردد. گزینش همچون غربال، امری است که از میان توده و انبوه، فقط تعداد 
مشخصی انتخاب می شوند و این بنی اسرائیل بودند که خدای متعال آن ها را بر جهانیان آن 
زمان ممتاز نمود و از آنجا که »حرف عین نه شــّدت و نه رخوت بلکه صفتی بینابین دارد« 
)همان( القاگر طنز نیش دار نیز است )قویمی، 1383: 47( چون به بدعهدی بنی اسرائیل که در 
ادامه آیات ذکر می شود کنایه می زند. در واقع بیانگر آن است که گرچه ما آنان را بر جهانیان 
برگزیدیم، لیکن آن ها شایســته این مقام نبودند؛ چون با نعمت هایی که به ایشان بخشیدیم، 

آنان را آزمودیم ولی نتوانستند از آن سربلند برون آیند. 

4. 2. تکرار کلمه
نْیَا َو َرفَْعنا بَْعَضُهْم  الف( ﴿أَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك نَْحُن قََسْمنَا بَْینَُهْم َمِعیَشتَُهْم فِي الَْحیَاِة الُدّ
فَْوَق بَْعٍض َدَرجاٍت لِیَتَِّخَذ بَْعُضُهْم بَْعضًا ُسْخِريًّا َو َرْحَمُت َربَِّك َخْیٌر ِمّما يَْجَمُعوَن﴾ )زخرف/32( 
آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان 
تقسیم کرده ایم و درجات بعضی را بر بعضی دیگر برتری دادیم تا برخی از آنان برخی دیگر 

را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از آنچه می اندوزند، بهتر است.  
در این آیه تکرار »بعض« عالوه بر انســجامی که به موسیقی الفاظ بخشیده، یکی پس از 
دیگــری روی هم قرار گرفته و درجات دنیوی آنــان را به زیبایی هر چه تمام تر به تصویر 
کشــیده است. صرف نظر از مقوله »كثرة المبانى تدل على كثرة المعانى« یعنی هر چه تعداد 
حروف یک کلمه بیشتر باشــد، به همان نسبت معانی بیشتری را افاده خواهد کرد و اینکه 
واژگان »بعضهم« نسبت به واژگان »بعٍض« از حروف بیشتری برخوردارند که موجب شده 
از حیث ظاهر بزرگتر به نظر برسند، و نیز فارغ از اینکه واژگان »فوق و درجات« خود بیانگر 
سلطه اولی بر دومی هستند، در اینجا »بعضهم« همان افراد سرشناسی هستند که خداوند به 
آنان مکنت و ثروت بخشــیده و معرفه هستند، از این رو با ضمیر همراه شده که نزد سیبویه 
و جمهور، »ضمیر، أعرف المعارف شمرده می شود.« )ابن صائغ، 2004: 123( این در حالی 
اســت که »بعٍض« نکره است و با سرشناس نبودن افراد دسته دوم هماهنگ است. افزون بر 
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ناع
ی آنچه گفته شد، این هماهنگی به حدی  است که حتی در همخوان ها نیز ترتیب رعایت شده 

و گویی درجه بندی گردیده اند. همخوان انســدادی »ب« دارای صفت شّدت بوده و هنگام 
تلفظ آن به صورت ساکن، صوت پشت مخرج حرف محبوس می شود و تا زمانیکه لب ها 
بسته باشند و انسداد برطرف نشود این حرف تلفظ نخواهد شد. پس از آن حرف »ع« آمده 
که صفت توسط دارد، و آن حالتی است بین شّدت و رخوت که نه صوت قطع می شود و نه 
به راحتی اجازه جریان کامل می یابد، بلکه حالتی بینابین دارد. حرف »ض« در جایگاه بعدی 
قرار گرفته و دارای صفت »رخوه« و جزء حروف سایشی است که به هنگام تلفظ صوت در 
مخرج حرف کامال جریان دارد. )موســوی بلده، 1392: 88-86( از این رو متناسب با معنی 
آیه، حروف کلمه »بعض« نیز برخی مافوق برخی دیگر قرار گرفته و رتبه بندی شــده اند و 

هیچ کدام شبیه آن دیگری نیست. 
همان طور که گفته شــد: در اینجا واژگان »فوق و درجات« بیانگر سلطه افراد دسته اول بر 
افراد دسته دوم می باشد، اما گفتنی است که در مواضعی عباراِت این چنینی بدون ذکر این دو 
واژه و یا با واژگانی دیگر نیز می آید که می توان واژگان معرفه را به انسان های سرشناس و نکره 
را به انســان های نه چندان مطرح، نسبت داد. مثل: ﴿َو اللُ فَّضَل بَعَضُکم َعَلى بَعٍض فِى الّرزق﴾ 
)نحل/71( برخی با بیان قاعده ای کلی این گونه آورده اند که »هرگاه بعض اول فاعل یا مفعول 
َل« و »َرَفع« و امثال آن استعمال شود و بعض دوم، بعد از کلمات  قرار گیرد و یا بعد از افعال »َفضَّ
»فوق« و »علی« و امثال آن به کار رود، تعبیر »یکدیگر« نادرست است و مواردی که به صورت 
جمله اســمیه، مبتدا و خبر، مضاف و مضاف الیه دیده می شود، تعبیر یکدیگر صحیح به نظر 
می رسد. )طالقانی، 1384: 22و23( مانند: ﴿ال تَجَعُلوا ُدعاَء الّرُسوِل بَینَُکم َكُدعاء بَعِضُکم لِبَعض﴾ 
)نور/63( که این گونه ترجمه می شــود: پیامبر را میان خویش چنان فرانخوانید که یکدیگر را 
فرامی خوانید. در واقع زمانی شایسته است چنین عباراتی را با لفظ »یکدیگر« ترجمه کنیم که 

امکان قرار دادن یک »بعض« در جای آن دیگری وجود داشته باشد. 
ماِء إِلٌه َو فِي اْلَْرِض إِلٌه َو ُهَو الَْحکیُم الَْعلیُم﴾ )زخرف/84(؛ »او ذاتی  ب( ﴿َو ُهَو الَّذي فِي الَسّ

است که در آسمان معبود است و در زمین معبود و او حکیم و علیم است.«
در آیه فوق لفظ »اله« تکرار شــده که در نگاه اول ممکن اســت تفاوتی میان آن دو حس 
نشــود، اما پس از تدبر درخواهیم یافت که پرســتش خدا در آســمان توسط فرشتگان با 
پرستش خدا در روی زمین توسط انسان ها متفاوت بوده و آلوسی نیز در کتاب خود به این 
اشاره نموده است. )آلوســی، 1415: 105/13( مشرکین برای خدا هم در روی زمین و هم 
در آسمان معبودانی قرار دادند که برخی زمینی و از جنس خودشان و برخی دیگر آسمانی 
)فرشته( هستند. خدای متعال می فرماید: ﴿َو َجَعُلوا لَُه ِمْن ِعباِدِه ُجْزءاً إَِنّ اإْلِنْساَن لََکُفوٌر ُمبیٌن﴾ 
)زخرف/15( و بــرای خدا برخی از بندگانش را جزئی )فرزند و شــریک( قرار دادند، به 
راستی که انسان بس ناسپاس آشکار است. در ادامه نیز می فرماید: ﴿َو َجَعُلوا الَْملئَِکَة الَّذيَن 



سال ششم 
شمارة دوم
پیاپی: 11
پاییز و زمستان
1401

126

ْحمِن إِناثًا أَ َشِهُدوا َخْلَقُهْم َستُْکتَُب َشهاَدتُُهْم َو يُْسئَُلوَن﴾ )زخرف/19( و فرشتگانی  ُهْم ِعباُد الَرّ
را که خود بندگان رحمانند، دختران او قرار دادند، آیا در خلقت آنان حضور داشتند؟ گواهی 
ایشــان به زودی نوشته می شود و از آن پرسیده خواهند شد. با توجه به آیات مزبور خدای 
متعال در آیه 84 عقیده هر دو گروه را ابطال نموده و می فرماید که هم در آســمان و هم در 

زمین یکتاست. )ابن عاشور، 1984: 267/25( 
روشــن اســت که تکرار لفظ »اله« عالوه بر تأکید بیشتر بر یگانگی خدا، برای رد هر دو 
عقیده، هدفمند به کار گرفته شده و قرینه برای اثبات این مهم، همان آیات مربوط به شریک 
و فرزند قائل شدن مشرکان برای خدا در همین سوره است تا بدین گونه هر دو جنس زمینی 
و آسمانی از منسوب شــدن به خدا منتفی گردد، بنابراین »اله« اول بر نفی دختر خدا بودِن 

فرشتگان و »اله« دوم بر نفی انسان از معبود قرار گرفتن داللت دارند. 
شایان ذکر است که در مثال فوق دو واژه »ُهَو« و »فِی« نیز تکرار گردیده که »ُهَو« معنای 
تأکید دارد و »فِی« که مفید معنای ظرفیت اســت، عالوه بر تأکید، مبیِّن آن است که هر دو 

ظرف آسمان و زمین را معبود یکی است.

4. 3. تکرار جمله
الف( ﴿بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أَُمٍّة َوإِنَّا َعَلى آثَاِرِهْم ُمْهتَُدوَن* َو َكذلَِك ما أَْرَسْلنا ِمْن 
قَْبلِــَك فِى قَْريَة ِمْن نَِذير إاِّل قاَل ُمْتَرفُوها إِنَّا َوَجْدنا آباَءنا َعلى أَُمٍّة َو إِنَّا َعلى آثاِرِهْم ُمْقتَُدوَن﴾ 
)زخــرف/22و 23(؛ »گفتند: ما پدرانمان را بر آیینــی یافتیم و ما نیز به پیروی آنان هدایت 
یافته ایم. همچنین پیش از تو در هیچ شــهر و دیاری هشداردهنده ای نفرستادیم مگر اینکه 
خوشگذرانان آن گفتند: ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و ما نیز به آثار آنان اقتدا می کنیم.« 
در دو آیه فوق عبارت ﴿إِنَّا َوَجْدنا آباَءنا َعلى أَُمٍّة َو إِنَّا َعلى آثاِرِهْم﴾ پشت سر هم تکرار 
شده است که خود بیانگر تکرار مفهوم آیه است، یعنی عملشان تکرار عمل پیشینیانشان است 
و آنان بی کم و کاست همان را تکرار می کنند، و این عملکرد در ظاهر عبارات دو آیه، آن هم 
ـَ « در این عبارت  پشت سر هم به وضوح نمایان است. ضمن اینکه واکه های درخشان »آ و 
زیاد به کار رفته که اغلب القاگر صداهای بلند و همهمه غریو جمعیت، و نیز تداعی کننده 
خشم ناشی از اوج گیری صدا و همچنین فخرورزی و غرور حقیقی است. )قویمی، 1383: 

47-42( و با ظاهر عبارت کاماًل همخوانی دارد. 
اَعِة فَل تَْمتَُرَنّ بِها َو اتَّبُِعوِن هذا ِصراٌط ُمْستَقیٌم﴾ )زخرف/61(؛  ب1( ﴿َو إِنَُّه لَِعْلٌم لِلَسّ

»و همانا او )مسیح( نشانه ای برای )فرارسیدن( رستاخیز است، پس در آن شک نکنید و از 
من پیروی کنید، این است راه راست.« 

ب2( ﴿إَِنّ الَلّ ُهَو َربِّي َو َربُُّکْم فَاْعبُُدوُه هذا ِصراٌط ُمْستَِقیٌم﴾ )زخرف/64(؛ 
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ناع
ی »همانا خداوند همان پروردگار من و پروردگار شماســت، پس او را بپرستید، این است 

راه راست.« 
در دو آیه فوق عبارت »هذا ِصراٌط ُمْســتَِقیٌم« با فاصله کمی تکرار شده است که مشارالیه 
)هذا( در هر کدام متفاوت است. این یکی از ویژگی های ممتاز قرآن کریم است که عبارتی 
همســان را در بیان مقاصدی متفاوت عرضه داشته است و همان گونه که از ترجمه آیه اول 
پیداســت پیروی از رسول، صراط مستقیم ذکر شده است و در آیه 64، پرستش خدای یکتا 
صراط مســتقیم نامیده شده است. پوشیده نیســت که تبعیت از رسول خود نوعی پرستش 
خداوند محســوب می شــود که با مضمون آیه مذکور در تعارض نیست و از  این رو خدای 
متعال تبعیت از رســول را دقیقاً عین عبادت و پرستش خودش عنوان کرده است؛ زیرا کار 
رسول دعوت الی اهلل و اعالم و اجرای دستورات الهی است و نهایتاً همه چیز به خدا ختم 
می شــود. ناگفته نماند که این عبارت به نوعی جناس هم می تواند باشــد؛ زیرا در هر بار 

مقصود متفاوت است. 

نتیجه گیری 
با توجه به مباحث مطرح شده پیرامون ساختار آوایی الفاظ و تطبیق آن بر دو سوره مبارکه 

زخرف و دخان محرز گردید که: 
- کارکرد آوایی ســوره های مذکور از بســامد باالیی در انسجام و القای معانی برخوردار 

است؛ چرا که حروف و کلمات آن زنجیروار با یکدیگر در ارتباط هستند. 
- ساختار آوایی این دو سوره به گونه ای است که انواع مختلف توازن آوایی، واژگانی و 

نحوی را در خود جای داده است.
- تمام اجزاء ســوره و حتی حروف و صداهای کوتاه آن، هدفمند به کار گرفته شده اند، 

طوری که با یک جابجایی کوچک نظم موجود دچار اختالل می شود. 
- فواصل آیات دو سوره، نقش مهمی در القای معانی متناسب با فضای سوره ها داشته و 

در تقویت نظام آوایی نقشی اساسی دارند. 
- تکرارها، ولو در کوچکترین واحد زبانی نظیر واج ها، القاگر معانی شگفت  انگیزی هستند 

که عالوه بر تحریک احساسات، موجب ایجاد توازن و افزایش موسیقی شده اند. 
تحلیل آوایی دو سوره نشان می دهد انسجام فوق العاده ای میان لفظ و معنا برقرار است و 
هر لفظی از آن برای غرضی وضع شده و استفاده هنرمندانه از آن موجب ترسیم صحنه های 
حیرت انگیزی در ذهن مخاطب می گردد. ضمن اینکه خدای متعال با مطرح نمودن مسائلی 
مثل: قرآن، معاد، نبوت، سرگذشت پیشینیان، توصیف بهشتیان و جهنمیان و ... به بداندیشان 

متذکر می شود که شرک به خدا، تکذیب قرآن، رسوالن و معاد، چه عواقبی در پی دارد. 
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