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چکیده

قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی ،از جنبه های گوناگون معجزه است .گتاهی ایتن
اعجاز در «معارف» قرآن اس ،.گاهی در «مباحث علمی» ،اعجاز را جستجو می کنند و زمتانی آن
را در «جلوه های زیباشناسی ادبی» می یابند از آن جا که قرآن کریم ،در دوره ای نازل شتد کته
شعر عربی به عنوان مهمّترین منبع ادبی از جه .بالغی ،جایگاهی ویژه را بته ختود اختصتاا داده
بود ،قرآن از چشم انداز «بالغ ».و با ادّعای تحدّی نقشی به سزا و منحصر به فترد را در معرّفتی و
تثبی .این کتاب آسمانی به عنوان اعجاز بر عهده گرف .همۀ قرآن معجزه اس ،.تک تک ستوره
ها و آیات آن ،و حتّی واژگان و شیوه گزینش و چینش آنها در بین آیات ،خود حکایتگر نتوعی
زیبایی خیره کننده و دس .نیافتنی در قرآن می باشد
ما در این نوشتار ،به طور گذرا به بررسی جلوه های زیبای ادبی و بالغی در سورۀ مبارکۀ «قمر»
پرداخته ایم ،و بر این باور هستیم تمام این سوره همانند دیگر سوره های قترآن ،از نتوعی زیبتایی
ادبی بسیار شگف ،.برخوردار اس.
تصویر کلّی سورۀ قمر ،فرجام «تکذیب کنندگان» را در چند مرحله به نمایش می گذارد که در
این بین آرایه های ادبی -بالغی در نقش «بازیگران» و نظم آهنگ بسیار دقیت ستوره بته عنتوان
«موسیقی متن» ،نمایش هنرمندانه ای از درون مایۀ سورۀ قمر را که بیشتتر «انتذار» و «هشتدار»
برای تکذیب کنندگان اس .به مخاطب نشان می دهد
ناگفته نماند که پیوند ادبی معنایی سورۀ قمر ،با سورۀ پیشین (نجم) و سورۀ پسین (الرحمن) نیز
بر زیبایی این نمایش افزوده اس .که ما در این نوشتار به بررسی آن خواهیم پرداخ.
واژگان کلیدی :آرایه ،زیباشناسی ،سورۀ قمر ،بالغ ،.موسیقی ،واج
 -1دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد h.kharaghani@gmail.com
 -2سطح چهار حوزه علمیّه مشهد؛ مدرّس و مدیر گروه زبان و ادبیّات عربی جامعة المصطفی العالمیّة مشهد ،نویسندۀ مسئول
jmoein56@yahoo.com
 -3استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد rahigh504@gmail.com
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مقدّمه

قرآن کریم ،از همه جهات معجزه ای بی بدیل اس .با فرود آمدن نخستین آیات ،زیبایی هتای
ادبی و بالغی آن ،عرب را شگف .زده خود کرد شاید بتوان گف ،.پیش از هر چیز ،آن چته کته
عرب را به خود جذب کرد ،اعجاز بیانی و ادبی قرآن بود اندیشمندان علوم بالغ .و علتوم قترآن،
وجوهی متفاوت را برای اعجاز قرآن یادآور شده اند ،ولی آن وجهتی کته در آن اختتالف نشتده،
«اعجاز بیانی» اس .عائش ة بن .الشاطیء می گوید« :إختلف .مذاهبُ السَلفِ من علماءِ اإلسالمِ فت
بیانِ اإلعجازِ ،و تعددت أقوالُهم ف وجوهِه لکن إعجازَه البالغ لم یکن قط موضع ختالف» (بنت.
الشاطیء)79 :1404 ،
با نزول آیات و سور ،روز به روز شگفتی های بالغی و زیبایی های ادبی قرآن برای مردم شتبه
جزیرة العرب نمایان تر می شد ،به طوری که بزرگان زبان و ادب عربی را در مقابل خود به ستایش
واداش.؛ کفّار و بزرگان قریش چون عرصه را بر خود تنگ دیدند ،بر آن شدند که به آیات قترآن
گوش فرا ندهند و چنین دستور دادند که« :وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآن» (فصل)26/.؛
«و کسانی که کفر ورزیدند گفتند :به این قرآن گوش فرا مدهید » این آیه بر نهای .ناتوانی آنان
از مقابله با قرآن پرده برمی دارد و چون نمی توانستند در بالغ .و ادب در برابتر قرآن،ایستتادگی
کنند ،چاره را در آن دیدند که بانگ آیات به گوششان نرسد و یا در مجالسی که آیات تالوت می
شد ،ایجاد اختالل می کردند (طباطبایی)388/17 :1390 ،
 -1ادبیات نظری پژوش
 :1-1پیشینۀ پژوهش

خوشبختانه مباحث ادبی قرآن و زیباشناستی آن ،از ابتتدای امتر بته طتور کلّتی متورد توجّته
پژوهشگران قرار داشته و هر کدام از زاویه ای به آن پرداخته اند ،تا آنجا کته برختی از عنتاوین
فصلنامه ها و مجلّات ،با همین رویکرد نامگذاری شده اند این گونه مباحث قرآنی گتاهی در آثتار
ادبی مورد بحث قرار می گیرد ،همانند :الصتناعتین ،الکتتاب ة و الشتعر عستکری (م  395ق) ،سترّ
الفصاح ة خفاجی (م  466ق) ،مفتاح العلوم سکّاکی (م  626ق) ،أسرار البیان فی علم البیان جرجانی
(م  471ق)
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گاهی در تفاسیر قرآن به چشم می خورد که برخی از آنها رویکرد ادبتی دارنتد و برختی بتا
گرایشی دیگر نگاشته شده ولی به مناسب .به موضوعات ادبی و بالغی نیز اشاره کرده اند؛ از جمله:
الکشّاف زمخشری (م  538ق) ،مجاز القرآن ابوعبیدة (م  209ق) ،تفسیر غریب القرآن ابتن قتیبته
(م  276ق) ،روح المعانی آلوسی (م  1270ق) ،البحر المحتیط فتی التفستیر ابوحیّتان (م  745ق)،
معانی القرآن فرّاء (م  207ق) و تفاسیر دیگر که به این مهمّ پرداخته اند
هم چنین آثار علوم قرآنی ،بخش هایی از مباحث خود را به این بعد اعجاز قرآنی اختصاا داده
اند که از آن جمله می توان به این آثار اشاره نمود :البرهان فی علوم القرآن زرکشتی (م  797ق)،
اإلتقان فی علوم القرآن سیوطی (م  911ق) ،إعجاز القرآن باقالنی (م  403ق) ،البتداعع فتی علتوم
القرآن ابن القیّم الجوزیّه (م  751ق) و
امّا مطالعۀ موردی سوره ها ،کمتر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفتته است .از ایتن میتان در
خصوا سورۀ مبارکۀ قمر ،می توان به پژوهش های زیر اشاره نمود:
 تحلیل ساختارگرایانه سوره قمر ،پایان نامه مقطع ارشد ،دانشگاه الزهتراء()) ،نگتارش مینتاجیگاره1392 ،
 ساختارشناسی سوره مبارکه قمر ،پایان نامه مقطع ارشد ،دانشگاه علوم و معارف قرآن ،نگارشرقیه علیزاده1393 ،
درباره سورۀ قمر مقاالتی نیز نگاشته شده اس .که می توان به برخی از آنها اشاره نمود:
«تحلیل فرمالیستی سوره قمر» عسکر بابازاده اقدم؛فصلنامه مطالعات قرآنی،ش  ،34تابستان 97
«جستاری در تکراربندهای قرآنتی» حستن خرقتانی؛ فصتلنامه قترآن شتناخ ،.ش ،9بهتار و
تابستان91
که البتّه در این مقاالت به طور جامع و ویژه به ابعاد بالغی و ادبی این سوره کمتر توجّته شتده
اس .در همین جا پیشنهاد می شود که همه سوره های قرآن کریم ،از زاویۀ بالغی ،مورد مطالعه و
بررسی قرار بگیرد ،و در مجموع تفسیری نگاشته شود که در آن صرفاً به مباحتث ادبتی و بالغتی
بپردازند ،و کاری همانند «الکشّاف» ولی در زمان معاصر انجام شود
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 :2-1روش پژوهش

در این پژوهش باروش توصیفی تحلیلی ومطالعات کتابخانه ای ،نخس .ارتباط معنتایی و ادبتی،
سورۀ مبارکۀ قمر با سورۀ قبل و بعد از آن بررسی سپس برخی از آرایه های ادبی این ستوره متورد
تحقی قرار می گیرد شیوۀ پژوهش به این صورت اس .که در آغاز یک آرایته را ککتر کترده،
سپس آیات درباره آن را یادآور می شویم آرایه هایی که در این نوشتار و در خصوا سورۀ قمر،
مورد توجّه قرار گرفته اند از این قرار میباشند:
تشبیه ،استعاره ،کنایه ،مبالغه ،استفهام ،حذف ،تکرار ،واج آرایی
در بازگردان آیات قرآن به زبان فارسی از ترجمۀ آقای دکتر مهدی فوالدوند استفاده شده اس.
 -2نمایش تصویر هنری

الف) نمایش آغازین :سورۀ قمر در شهر مکّه نازل شد (طبرستی )279/9 ،و از  55آیته ستامان
یاف .که هر آیه« ،تصویری» پر معنا را به نمایش می گذاش .در ابتتدا ،تصتویر آغتازین ستوره
رونمایی می شود که جالل و هیب .و بیم و اضطراب در آن موج می زند ،گویی شخصی ایستتاده و
ْ
ْ
َّ ُ
َالساعةَوَانش َّقَالقم ُ َر» (قمر)1/؛
می خواهد رویدادی مهمّ را بیان کند ندا سر داده می شود« :اقتَر ب ِت
«قیام .نزدیک شد و ماه از هم بشکاف !».سوره با واژه ای بس سترگ آغاز می گتردد و خبتر از
َّ ُ
الساع َة» (قمر)1/؛ «گاه واپسین نزدیک اس» .
رویدادی مهمّ می دهد «إِقْتَرَبَِ.
فعل «اقترب ».از ریشۀ «قرب» جدا شده و در این آیه ،به گونه ای نشان از «مبالغه» دارد شتی
طوسی در تفسیر خود می گوید«:و فی (اقْتَرَبَ )ِ.مبالغةَ» (طوسی ،بیتا)442/9 :
امّا آن سوتر؛ با اندکی درنگ ،پیوند معنایی ،میان این آیه و آیات واپسین ستورۀ قبتل (ستورۀ
نجم) دانسته می شود گویی که سورۀ نجم و قمر ،در تدارک ارایۀ تصویری ویژه از «روز واپسین»
هستند
نجم 62 ،آیه را در خود جای داده که آیات آخرین آن ،پیش درآمدی برای رویدادی بسیار مهمّ
اس:.
«هَذَا نَذِیرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَ » (نجم« ،)56/این بیمرسان از بیمرسانان قدیم اس» .
ْ ُ
َال ِزف َة» (همان« ،)57/آنچه باید نزدیک شود ،نزدیک شده »
«أ ِزف ِت َ
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َّ
ونَالل َِهَكا ِش َةَ» (همان« ،)58/هیچ کس جز خداوند نم تواند سخت هاى قیام .را
«ل ْيسََلهاَ ِمنَ ُد َِ

برطرف سازد »

عبارت «أزف .األزفة» اشاره به دو رویداد قریب الوقوع و دو تصویر نمایشی مهتمّ دارد کته در
ابتدای سورۀ قمر از آن یاد می شود :یکی نزدیکی هنگامۀ قیام .و دیگری انشقاق قمر (ابوحیّتان،
 )33/10 :1420این پیوند بسیار زیبا در سازه های واژگانی آیات پایانی سورۀ نجم ،و آیات آغازین
سورۀ قمر ،نشان دهنده جلوه هایی دیگر از زیباشناسی آیات قرآن کریم اس.
ب) نمایش درونی :آغاز سوره ،تصویری زیبا و البتّه سراسر شکوه و حشم ،.از روز رستتاخیر
و شکافته شدن ماه ،ارایه می دهد و زمینه ای از به ،.هیجان و اضطراب به وجود می آورد در ادامۀ
این آغاز ،پرده های دیگر این نمایش ،یکی پس از دیگری به کنار می رود گویی که این ستوره،
درون مایه ای از تر) و دلهره برای کسانی دارد که آیات الهی را دروغ و کذب می خواننتد ،و از
این رهگذر دانسته می شود که چرا سورۀ قمر ،با پیامی از «فرجام جهتان» آغتاز شتد چتون متی
خواهد به کسانی که آیاتش را انکار می کنند ،جلوه ای از هیب .و اضطراب روز موعتود را نشتان
دهد
در این سوره ،فرجام حزن انگیز و تراژدی گروه های تکذیب کننده در هف .پتردۀ اصتلی بته
نمایش در می آید که در هر پرده ،از کیفر کسانی که قرآن و وعده های آن را دروغ می خواندند،
سخن می گوید (قطب )3424/6 :1425 ،و از این رو ،در هف .پترده ،هفت .گتروه از «تکتذیب
کنندگان» را این چنین به تصویر می کشد:
 پردۀ نخس.؛ نمایش مشرکان زمان پیامبر« :وَ كَذَّبُواْ وَ اتَّبَعُواْ أَهْوَاءَهُم وَ کُتلُّ أَمْتر مُّسْتتَقِر»(قمر« ،)3/و به تکذیب دس .زدند و هو)های خویش را دنبال کردند و[لی] هتر کتاری را قترار
اس» .
 پردۀ دوم؛ نمایش فرجام قوم نوح« :كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُتوح فَکَتذَّبُواْ عَبْتدَنَا وَ قَتالُواْ مجَْنُتونٌ وَازْدُجِر» (همان« ،)9/پیش از آنان ،قوم نوح [نیز] به تکذیب پرداختند و بندۀ ما را دروغزن خواندند
و گفتند :دیوانهای اس .و بسی آزار کشید »
 پردۀ سوم؛ نمایش عاقب .قوم عاد« :كَذَّبَتْ عَادٌ فَکَیْتفَ کَتانَ عَتذَاب ِ وَ نُتذُر» (همتان،)18/«عادیان به تکذیب پرداختند پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ی من] »
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 پردۀ چهارم؛ نمایش قوم ثمود و سرانجام ایشان« :كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ» (همان« ،)23/قوم ثمودهشداردهندگان را تکذیب کردند »
 پردۀ پنجم؛ نمایشی سهمگین از عذاب قوم لوط« :كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ» (همان« ،)33/قتوملوط هشداردهندگان را تکذیب کردند »
 پردۀ ششم؛ نمایش عذاب آل فرعون« :وَ لَقَتدْ جَتاءَ ءَالَ فِرْعَتوْنَ النُّتذُرُ كَذذَّبُواْ بَِآیَاتِنَتا کُلِّهَتافَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِیز مُّقْتَدِر» (همان« ،)42-41/و در حقیق .هشداردهندگان به جانب فرعون آمدند
[امّا آنها] همۀ معجزات ما را تکذیب کردند تا چون زبردستی زورمند [گریبان] آنان را گرفتیم »
 پردۀ هفتم؛ که نمایشی فراگیر از فرجام تمام گروه های مجرم و تکذیب کننتده است« :.إِنَّالْمُجْرِمِینَ ف ِ ضَلَال وَ سُعُر» (همان« ،)47/قطعاً بزهکاران در گمراهی و جنونند »
ج) نمایش پایانی :در واپسین آیات این سوره ،پس از سپری کردن  53آیه با تصویری هولناک
و سراسر شکنجه و تر) و ارایۀ نمایشی دراماتیک از سرگذش .تکذیب کنندگان ،حال نوبت .بته
پردۀ پایانی نمایش می رسد
در برابر آن  53آیه که در ساختار معنایی اش سخن از «عذاب» بود ،فقط دو آیه در پایان متی
آید که دیگر در آن سخن از تر) و عذاب نیس ،.بلکه نویدگر سرنوشتی فترح بختش از زنتدگی
پرهیزکاران اس:.
«إِنَّ المُْتَّقِینَ ف ِ جَنَّاتٍ وَ نَهَر» (همان« ،)54/اهل تقوا در باغها و کنار نهرها جا دارند»
«ف ِ مَقْعَدِ صِدْق عِنْدَ مَلِیکٍ مُّقْتَدِرِ» (همان« ،)55/در جایگاه حقیق ،.نزد فرمانروای مقتدر»
در حقیق .پایان سورۀ قمر ،آغازی برای یک نمتایش دیگتر است.؛ نمتایش ستوره ای بنتام
«الرحمن» که با رحم .و لطاف .آغاز می شود سخن گفتتن از «بهشت ».و نعمت .هتای آن در
آیات پایانی سورۀ قمر از یک سو ،و آغاز سورۀ الرحمن با «رحمانیّ ».از سویی دیگر ،خود نشتان
دهندۀ ژرفای همبستگی معنایی این دو سوره اس .که به زیبایی هنتری آنهتا متی افزایتد ستورۀ
الرحمن این گونه آغاز می شود« :الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ» (الرحمن[« ،)2-1/خدای] رحمان قترآن را
یاد داد »

38

تحلیل زیباشناسی آرایه های ادبی -بالغی قرآن کریم (مطالعۀ موردی سورۀ قمر)

فخررازی می گوید بین سورۀ قمر و الرحمن ،پیوند دیگری هم برقرار اس:.
 سورۀ قمر با معجزه ای بسیار با هیب .و باعظمتآغتاز متی شتود (انشتقاق قمتر) و در ستورۀالرحمن ،سخن از معجزه ای بسیار بزرگ تر و عظیم تر به میان متی آیتد؛ امّتا از جتنس لطافت .و
رحمانیّ .که همان «قرآن» باشد
 هم چنین تکرار (فَکَیْفَ کانَ عَذابِی وَ نُذُرِ) در سورۀ قمر ،جلوه های کوبندگی و صتالب .رانشان می دهد و در مقابل در سورۀ الرحمن ،تکرار (فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ) از ابراز رحم ،.لطف
و امتنان سخن می کند؛ از همین رو خداوند نسب .به کفّار و فتاجران در ستورۀ قمتر« ،مقتتدر» و
نسب .به نیکوکاران در سورۀ الرحمن ،مهربان و «رحمان» است( .فخترزارى )335/29 :1420 ،بته
همین جه .اس .که سیّد قطب می گوید« :این سوره سرتاسر ،رعب و وحش .بترای گنهکتارانی
اس .که نشانه های الهی را «تکذیب» می کنند و هم چنین ،انس ،الف .و امیدی برای پرهیزکارانی
که آیات الهی را «تصدی » می نمایند » (قطب)3424/6 :1425 ،
 -3زیباشناسی آرایۀ مبالغه در سورۀ قمر

«مبالغه» یکی از آرایه های ادبی اس .که در آیات قرآن بسیار به چشم می خورد در تعریتف
ً
ً
ّ
ُ ُ ُّ
ُ
تبعدا» (ابتن
مستحيلَأوَمس َ
َ
عفَحدَاَ
لوغ
َأنَيد
مبالغه گفته اند« :المبالغة
عىَلوصفَب ِ
ِ
هَفىَالشدةَأوَالض ِ
ِ
عربشاه ،بیتا :بیتا)106/1 :یک صف .و ویژگی را طوری در شدّت یا ضعف به کار ببریم کته در
واقع ،محال و یا دور از کهن به نظر برسد سیوطی در بخش پنجاه و هشتم کتاب «االتقتان» ،آرایتۀ
مبالغه را در زمرۀ «بداعع القرآن» یادآور می شود (سیوطی )151/2 :1421 ،و آن را به دو صتورت،
مبالغه در «توصیف» و مبالغه در «صیغه» بیان می نماید (همان )179/2 ،البتّه دربتاره ایتن آرایته،
اندیشمندان علوم بالغی دیدگاه هایی مختلف دارند؛ برخی مبالغه را به طور مطل پذیرفتته و برختی
دیگر آن را از اسا) کنار زده اند ،و دسته ای که بیشتر اندیشمندان باشند ،حدّ میانته را در پتیش
گرفته و گفته اند اگر در مبالغه ،میانه روی مالحظه شود ،مورد قبول اس( .مراغی ،بیتا)336 :
ْ ُ ُ ُّ
در قرآن کریم ،آرایۀ مبالغه بسیار به کار رفته اس ،.از جمله در آیه «ي ْومَتر ْونهاَتذهلَكل َُم ْر ِضع ٍةَ
ْ
ت» (حج« ،)2/روزی که در آن زنان شیرده را میبینید که شیرخوار خود را رها میسازند
ع َّماَأ ْرض ع َ
ُ ُّ
ُ ُّ
َامرأةَع نَول دها» از «ك ل َُم ْر ِض ع ٍةَع َّم اَ
(از آنها روی برمیگردانند) » که به جای به کار بردن «كل ٍ
ْ
ت» استفاده شده اس .نویسنده کتاب الصناعتین کیل این آیه متی گویتد :چتون زن شتیرده،
أ ْرضع َ
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محبّ .و دوس .داشتنش نسب .به فرزند بسیار زیاد اس ،.و قرآن می خواهد ،تصویر هولنتاک روز
واپسین را این طور نمایان کند که زنان شیرده با تمام عش و عالقه ای که به طفل شتیرخوار ختود
دارند ،او را رها می کنند و خود را نشان می دهند (عسکری ،بیتا)365 :
 :1-3چند نمونه از کاربرد آرایۀ مبالغه در سورۀ قمر

« :1-1-3إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ( »...قمر« ،)1/قیام .نزدیک شد »
فعل «قَرَبَ» وقتی به باب «افتعال» برود به مبالغۀ نزدیک شدن رویدادی دالل .می کند در این
آیه با به کارگیری فعل «اقترب ».هنگامۀ روز قیام .را بسیار نزدیک جلوه می دهد شتی طوستی
می گوید :در فعل «اقترب ».مبالغه وجود دارد؛ چون اساساً باب «افتعال» برای مبالغه بته کتار متی
رود (طوسی ،بیتا )442/9 :ابن عاشور کیل این آیه می نویسد:
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َأصل ُهَصيغ ُ
رب» (ابن عاشتور،
غةَفيَالق ِ َ
َالَاعلَ،وَه
ةَمطاوعةَ،أيَقبول َِفعل
القتراب
بال ِ
ِ
«و َ ِ
وَهناَللم ِ
ِ
ِ
ِ
)166/27 :1420
هم چنین استفاده از باب افتعال برای مبالغه در آیۀ چهارم نیز به کار رفته آن جا که می فرماید:
«وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِیهِ مُزْدَجَرٌ» (قمر« )4/و قطعاً از اخبار ،آنچه در آن متایۀ انزجتار [از
کفر] اس .به ایشان رسید» واژۀ «مزدجر» در اصل از «زجر» به معنای «منع و نهی» گرفتته شتده
(ابن منظور )318/4 :1414 ،و در این آیه مصدر میمی و در هیئ .اسم مفعول آمده و برای مبالغه در
نهی و منع به کار رفته اس.؛ یعنی این طور نبوده که تکذیب کنندگان از گذشتته خبتری نداشتته
باشند ،اتفاقاً اخبار زیادی به آنها رسیده که همگی جنبۀ بازدارندگی و نهی از تکذیب داشته است.
ولی آن قوم ،توجّهی به آنها و نقش بازدارنتدگیشتان نداشتتند (ابتن عاشتور ،همتان)169/20 :
«مزدجر» نشان می دهد که اخبار نقل شده برای قوم تکذیب کننده ،بسیار جنبۀ مانعیّ .و پرهیتز از
تکذیب داشته اس .که با وجود تشدید و زیادهروی در منع و نهی ،تأثیری در آنها نداش.

« :1-2-3فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بمَِاءٍ مُّنهَمِرٍ» (قمر« ،)11/پس درهای آستمان ره بته آبتی ریتزان
گشودیم »
قرآن برای این که شدّت و سختی عذاب را مجسّم کند ،در این آیه از چنتدین مبالغته استتفاده
کرده اس:.
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ىَاألرَِ
الف) واژۀ «منهمر»؛ یعنی ریزش باران و آب با شدّت زیاد و پی در پتی «منص ََعل
ِ

َوَبكثرةَوَتتابع» (طنطاوی)102/14 :1997 ،گویی که بارانی سخ .و سیل آسا بر آنهتا فترود
بقوة
ٍ
ٍ
آمد در این آیه به جای مفهوم «صبّ» از «همر» بهره برده که هر دو به معنای فروریختن بتاران و
رة»
آب اس ،.ولی شدّت ریزش در «همر» بیشتر اس .به گونهای که آن را به معنای «الصبُّ بكث ٍَ
دانسته اند (شوکانی)148/5 :1414 ،
ب) کاربرد واژۀ «أبواب» بر مبالغه دالل .دارد ،گویی که آسمان بیش از یتک درب دارد و از
تمام درب های آن ،آب ،باران و سیل با شدّت فرو می ریزد در سورۀ یوسف نیز وقتی که زلیخا به
دنبال تحقّ نیّ .و قصد خااّ خود بود تمام درب های آن محلّ را بس ،.قرآن از عبارت «غلّقت.
االبواب» برای مبالغه و کثرت (طوسی ،بیتا )199/6 :استفاده می کند و می فرماید« :وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِتی
هُوَ فِی بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَ ِ.الْأَبْوَابَ » (یوسف« ،)23/و آن [بتانو] کته وی در خانتهاش بتود
خواس .از او کام گیرد و درها را [پیاپی] چف .کرد » برخی از مفسّران تعتداد آنهتا را هفت.
درب دانسته اند (بقاعی29/4 :1427 ،؛ زمخشری)445/2 :1417 ،
ج) هم چنین کاربرد حرف باء در بماءٍ (ففتحْنا أَبْواب السَّماء بماء) خود نشتانگر نتوعی مبالغته
اس .وقتی گفته می شود درب های آسمان را باز کردیم ،آب را وسیلۀ باز کردن معرّفی می کنتد
در حالی که نیازی به ککر آن نبود؛ بلکه برای مبالغه در فروریختن آب از آن بهتره متیجویتد در

گفتگوها نیز می گوییم« :درب را باز کردیم» ولی برای نشان دادن مبالغه می گتوییم« :درب را بتا
ُ
َ،حيثَجعلَالماءَكاآللة َّ
ُ
َالت ُ
ُ
يَيَتحَبه اَ،كم اَ
غة
ماء َِل
هَ:ب ٍ
ِ
بال ِ
ِ
لتعديةَعلىَالم ِ
کلید باز کردیم» «وَالباءَفيَقو ِل ِ
ُ
ُ
المَتاح » (فخررازی296/29 :1420 ،؛ آلوسی)81/14 :1415 ،
تقولَ:فتحت َِب ِ
« :3-1-3وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَذالْتَََ الْمَذاءُ عَلَذ أَمْذرٍ قَذ ْ قُذ ِرَ» (قمتر« ،)12/و از زمتین چشتمههتا
جوشانیدیم تا آب [زمین و آسمان] براى امرى که مقدّر شده بود به هم پیوستند »

این آیه به صورتی بسیار زیبا ،جلوهگر آرایۀ مبالغه اس .فعل «فجَّر» به باب «تفعیل» رفته کته
به نوعی دالل .بر تکثّر می کند (رضی الدین استرآبادی ،بیتا )92/1 :و تکثّر نیتز ختود نمایتانگر
مبالغه اس .طنطاوی می گوید :تفجیر الماء؛ یعنی جتاری شتدن بتا شتدّت ،قتوّت و کثترت آب
(طنطاوی)103/14 :1997 ،
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هم چنین خداوند نفرمود (فجّرنا عیونَ األرض) چون این اسلوب ،مبالغته را نمتی رستاند؛ بلکته
فرمود( :فجّرنا األرضَ عیونًا) و «عیونًا» را به عنوان تمییز آورد ،گویی قرآن می خواهد بگوید تمام
زمین ،منفجر شده و به مانند چشمه هایی خروشان روان شده اس( .جرجانی ،بیتتا)74 :؛ بنتابراین
فرق اس .بین این که گفته شود چشمه های زمین منفجر شد و این که تمام زمین چون چشمه هایی
منفجر شد ،بدیهی اس .که در جملۀ «چشمه های زمین منفجر شد» آن مبالغۀ بایسته وجود ندارد؛ لذا
قرآن کریم از روشی دیگر استفاده می کند فخررازی نیز در اینجا می گویتد :کتاربرد عیونًتا بته
عنوان تمییز ،نشانگر مبالغه در قدرت جوش و خروش آب اس( .فخررازی ،همان)296/29 :
« :4-1-3ف ِ مََْعَ ِ صِ ْقٍ عِنْ َ مَلِيكٍ مَُّْتَ ِرٍ» (قمر« ،)55/در قرار صدق ،نزد پادشاهی توانایند »
در این آیه ،به جای کاربرد واژۀ «مالک» از «ملیک» استفاده شده که هر دو به یک معنا اس.
و دالل .بر دارنده و صاحب می کنند ،ولی «ملیک» بر وزن «فعیل» ،صیغۀ مبالغه و نشانگر نتوعی
مبالغه در صف .مالکیّ .می باشد (طباطبایی )89/19 :1390 ،گتویی خداونتد متعتال متی خواهتد
«مالکیّ ».خود را با اقتدار و با مبالغۀ فراوان به نمایش بگذارد طنطاوی در ایتن بتاره متی گویتد:
«وصفُه -سبحانه -بمَلیکٍ ،أبلَغُ مِن وصفِهِ بِمالکٍ أو مَلکٍ ،ألنّ «مَلِیتکٍ» ص يغة َمبالغ ة َبةن ِة َفعي ل»
(طنطاوی)122/14 :1997 ،
ُ
َّ
ِّ
ْ
ْ
ْ ُ
هم چنین در آیۀ  25که می فرماید« :أَأل ِقيَالذك ُرَعل ْي ِه َِم ْنَب ْي ِننَاَب لَه وَك ذابَأ ِش رَ» (قمتر،)25/
«آیا از میان ما [وحی] بر او القا شده اس[ .نه ]،بلکه او دروغگویی گستاخ اس » .واژۀ «کتذّاب»
به صورت صیغۀ مبالغه به کار رفته ،که نشان دهندۀ شدّت حمتالت و فااستازی قتوم ثمتود علیته
پیامبرشان اس .آنها بر این اعتقاد بودند که چرا از بین همۀ ما ،صالح

به عنوان نبتیّ و پیتامبر

برگزیده شود ! از این رو بر ضدّ ایشان جوسازی نمودند و آن حارت را به شدّت متورد تاخت .و
تاز قرار دادند قرآن برای به تصویر کشیدن شدّت دروغگو خواندن پیامبرش از سوی قتوم ،صتیغۀ
مبالغه «کذّاب» را به کار می برد بقاعی می گوید« :کَذَّابٌ أی بلیغ فی الکتذب » (بقتاعی:1427 ،
 )358/7فخررازی نیز می گوید واژۀ کذّاب برای مبالغه اس .که یا دالل .بر کثرت می کنتد و یتا
بر شدّت دالل .دارد (فخر رازی)307/29 :1420 ،
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 -4زیباشناسی آرایۀ استفهام در سورۀ قمر

استفهام در اصل ،برای برطرف شدن و کشف مجهول می آید؛ امّا گاهی کتاربردش تغییتر متی
کند و در معانی دیگر استفاده می گردد سکّاکی در مفتاح العلوم می گوید :معانی استفهام ،با توجّته
به سیاق جمالت ،معانی حروف و اسم های استفهام متفاوت می شود (سکّاکی ،بیتتا )424 :برختی
این معانی را تا بیش از ده مورد برشمرده اند که از آن جمله می توان به «امر ،نهی ،تهویتل ،انکتار،
توبی و » اشاره نمود (هاشمی ،بیتا79 :؛ مطلوب احمد ،بیتا )110 :ابن قیّم استفهام را بر دو قسم
کرده و می گوید ،گاهی استفهام از چیزی اس .که گوینده به آن علم دارد این نوع استفهام بترای
اغراضی از جمله انکار ،تقریر و یا مبالغه در تحقیر و تعظیم و می آید ،و گاهی از چیزی که نمتی
داند پرسش می کند (ابن القیّم الجوزیّه)234 :1408 ،
در سورۀ مبارکۀ قمر ،گونۀ ادبی استفهام در معانی متفاوت به کار رفته اس .که به چنتد متورد
اشاره می کنیم:
 ...« :1-4فَهَلْ مِن مُّ َّكِرٍ» (قمر)15/؛ « پس آیا پند گیرندهای اس » .این عبارت استفهامیّه،
شش مرتبه در این سوره برای «تهویل» و ایجاد هول و هرا) ککر شده اس .قرآن در هتر مرتبته
بعد از این که تصویر عذاب و کیفر سخ .را به نمایش می گتذارد ،خطتاب متی کنتد کته «آیتا
پندگیرنده ای هس » .بدیهی اس .در اینجا منظور واقعی آیه از استفهام ،این نیس .کته آیتا بته
راستی پندگیرنده ای وجود دارد یا خیر؛ بلکه این پرسش قرآنی متی خواهتد پترده ای از نمتایش
سراسر تر) و وحش .را به رخ بکشاند
از میان ادوات استفهام فرق هایی وجود دارد (ابن عربشاه ،بیتا )51/1 :از جمله این که «هتل»
برای طلب تصدی می آید و همزه جه .طلب تصوّر و تصدی  ،گویی در ایتن آیته متی خواهتد
بگوید عذاب و تر) روز واپسین را تصدی کنید ،و بسیار ظریف و زیبا در مقابل تکذیب دیگران،
برای استفهام و پرسشگری از هل استفاده می نماید تا این تصدی دقیقاً نقطۀ مقابل «تکذیب» آنتان
قرار گیرد سیّد قطب استفهام در این آیه را برای ایجتاد هتول و هترا) در تکتذیب کننتدگان و
ترساندن آنها از شدّت عذاب روز آخرت می داند (قطب )3430/6 :1425 ،علّامتۀ طباطبتایی متی
گوید« :استفهام در این آیه می خواهد نوعی تر) و دلهره را نسب .به شتدّت عتذاب آخترت ،در
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ُّ ُ
ّ
ُ
ذار» (طباطبتایی،
ذابَوَص دذَا ن َِ
خوانندۀ خود ایجاد نماید« :فالستَهامَللتَهوي ِلَيس ُلَب ِهَش دةَالع ِ
)69/19 :1390
« :2-4فَكَيْفَ كانَ عَذابِی وَ نُذذُرِ» (قمر« ،)16/پس چگونته بتود عتذاب متن و هشتدارها[ی
من] »؛ این جملۀ استفهامیّه چهار بار در این سوره مطرح می شود در این شیوۀ پرسش ،عتالوه بتر
تر) ،نوعی تعجّب نیز نمایانگر اس ،.گویی کسی می خواهد پرده از صحنه ای هولناک بردارد که
موجب شگفتی بیننده می شود در این تصویر استفهامی ،تر) و تعجّب در کنار هم ،صحنه ای بتس
سخ .و ترسناک از عذاب می آفریند آلوسی می گوید ایتن عبتارت ،استتفهام از بزرگداشت .و
ُ ُ
ْ
ذابيَوَن ذ ِرسَاس تَهامَتعو ي َوَ
شگفتی عذابی اس .که در توصیف خواننده نمی آید(« :فكيفَك انَع ِ
تعُي َإيَكاناَعلىَكيَيةَهائلةَلَيحيطَبهاَالوص ف» (آلوستی83/14 :1415 ،؛ ابتن عاشتور:1420 ،
 )187/27البتّه در کنار تر) و تعجّب ،همان طور که برخی گفته انتد (عترو) األفتراح ،بتی تتا:
 )457/1در این استفهام ،نوعی «توبی » نیز وجود دارد به این معنا که آیته ،تکتذیب کننتدگان را
توبی می نماید که چرا با این همه آیه و نشانه که دیده اید باز هم عبرت نمی گیرید ونشتانه هتای
الهی را تکذیب می کنید
 -5زیباشناسی آرایۀ تکرار در سورۀ قمر

یکی از آرایه های زیبای بالغی که در این سوره مشاهده می شود ،آرایۀ تکرار است .تکترار؛
یعنی گوینده کالمی را با همان الفاظ ،چندین بار یادآور شود تکرار برای اغراضی همچتون تأکیتد
یک صف ،.مدح ،کمّ ،انکار ،تهویل و جز آن می آید (ابن حجّه ،بیتا )449/2 :کته از میتان ایتن
اغراض تکرار ،گویا «تأکید» بیش تر مورد توجّه قرار گرفته اس( .ابن القیّم الجوزیه)163 :1408 ،
زرکشی ضمن توضیح آرایۀ تأکید ،آن را از «محاسن فصاح ».در کالم می داند ،و می گوید چون
عرب برای تأکید کالمشان از اسلوب تکرار استفاده می کردند ،قرآن نیز که به زبان قوم نازل شده،
در پاره ای از آیات ،برای تأکید مطالب خود از تکترار بهتره جویتد (زرکشتی )96/3 :1410 ،او
بالغ .تکرار را از تأکید ،فراتر می داند و می گوید « :و اعلَم أنَّ التکریرَ أبلغُ مِن التَأکیدِ» (همان؛
)98/3
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 :1-5نمونه هایی از آرایۀ تکرار در سورۀ قمر
 :1-1-5تکرار کذب و ریشههای آن

از آنجا که رویکرد این سوره بیشتر در خصوا نمایش حال تکذیب کننتدگان آمتده؛ لتذا
برای هر قومی ،فعلی از ریشۀ «کذب» را تکرار می کند و تنها در آیۀ  25از صیغۀ مبالغه «کتذّاب»
استفاده می کند و در سایر آیات «فعل» به کار می برد تکرار تکذیب در آیات این سوره نشان می
دهد که تمام این گروه ها در صدد نپذیرفتن و تکذیب کردن آیات الهتی و دستتورهای پیتامبران
بوده اند آیات یاد شده از این قرار میباشند:
َ َّ
َّ ْ ْ ُ
ت «وَ ك ُذبواَوَاتب ُعواَأه واءه ََْ( »...قمر« )3/و به تکذیب دس .زدند و هو)های ختود را دنبتال
کردند »
َ
ُ
َّ
َ َّ
ْ
َ
ُ
ت «ك َذبت قَ ْبل ُه ْ َق ْو ُمَنوحَفك ُذبواَع ْبدناَوَقالواَمَ ُْ ُنونَو َْاز ُد ِجرَ» (همان« )9/پیش از آنان ،قوم نتوح
ٍ
[نیز] به تکذیب پرداختند و بندۀ ما را دروغزن خواندند و گفتند« :دیوانهاى است » .و [بست ] آزار
کشید »

َ َّ
ت «ك َذبتَعادََ(َ»...همان« )18/عادیان به تکذیب پرداختند »
ُ ُ ُّ ُ
َ َّ
النذر»َ(همان« )23/قوم ثمود هشداردهندگان را تکذیب کردند »
ودَ ِب
ت «ك َذبتَثم َ
ْ ُ َ َّ
ُْ
ِّ ْ
ت «أََأل ِقىَالذك ُرَعل ْي ِه َِمنَب ْي ِنناَبلَهوَكذابَأ ِشرَ» (همان« )25/آیا از میان ما [وحت ] بتر او القتا

شده اس[ .نه ]،بلکه او دروغگوی گستاخ اس» .
ُّ ُ
ُ
َ َّ
النذر»َ(همان« )33/قوم لوط هشداردهندگان را تکذیب کردند »
وطَ ِب
ت «ك َذبتَق ْو ُمَل ٍ َ
َ َّ
ُ ِّ
اَكلهاَ(َ»...همان[« )42امّا آنها] همۀ معجزات ما را تکذیب کردند »
ت «ك ُذبواََِبآي ِاتن َ
این تکرار تکذیب خود نشان می دهد که بنای این گروه ها بر دروغ دانستن آیات و معجتزات
الهی بوده و از آن جا که این نوع تکرارها ،به نحوی بیانگر «تأکید» هستتند (ابتن عاشتور:1420 ،
 )174/27از این رو ،در مجموع ،قرآن می خواهد بر این نکته تأکید کند که این اقوام به هیچ وجه،
ُ
ُ
ُ
َّ ُ
فادةَتوكي ِدَالتك ذي ِ َ،أيَه وَ
آیات الهی را نمی پذیرند ابن عاشور می گوید« :وَأعيدَفعلَ«فكذبوا»َ ِ
تكذي َقويَ» (همان) تأکیدهای این سوره نشان می دهد که همۀ پیامبران و آمتوزه هتای الهتی و
نبویّ تکذیب شدند ولی قرآن در مقابل ،برای تحقیر و خوار شمردن تکذیب کنندگان از فعل مؤنّث
کَذَّب .استفاده کرد (بقاعی )349/7 :1427 ،تا این گونه بنماید کته ایتن تکتذیب هتا و تکتذیب
کنندگان ،همگی خوار و سبک هستند و کاری از پیش نخواهند برد
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امّا در آیۀ «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح فَكَذذَّبُواْ عَبْدَنَا وَ قَالُواْ مجَْنُونٌ وَ ازْدُجِر» (قمر )9/گتویی نتوع
تأکید متفاوت اس .در این آیه تکذیب دوبار ککر شده ،در حالی که در آیات دیگر تنها یک بتار
سخن از تکذیب به میان آمده اس .این نکته نشان می دهد کته زنتدگی و نحتوۀ تبلیتغ حاترت
نوح

به گونه ای بوده ،که شدیدتر مورد تکذیب قرار می گرفته ،به همین جه .قرآن از دو فعل

کذّب .و کذّبوا برای تأکید بیشتر بهره می برد شاید به همین جه .باشد که قرآن کریم در ایتن
سوره برای دلجویی از پیامبرش او را با تعبیر «عبدنا» معرّفی می کند و می فرماید« :فَکَذَّبُواْ عَبْدَنَا»
شدّت این مظلومیّ .هم چنان در ادامۀ آیه دیده می شود قوم نوح

 ،آن پیتامبر را «مجنتون»

خطاب کردند! جمله را اسمیّه آوردند که خود دالل .بر تأکید می کند (قَالُواْ مجَْنُتونٌ) در ایتنجتا
«هو» یا «هذا» مسندٌالیه بوده که قوم تکذیب کننده ،برای سبک شمردن جایگاه نبوّت نوح

آن

را حذف کرده اند
امّا در مقابل این تأکید در تکذیب ،قرآن به زیبایی ،مقابله به مثل می کند و عتذابی را کته بته
خاطر تکذیب ،بر آنها نازل خواهد شد تکرار و تأکید می نماید ،به این معنا کته هتر انتدازه شتما
آیات ما را تکذیب کنید و بر تکرار آن اصرار ورزید ،ما نیز در عذاب شتما تکترار و تأکیتد متی
کنیم؛ لذا با تکرار دو آیه «فَهَلْ مِن مُّدَّکِر» و « فَکَیْفَ کاَنَ عَذَاب ِ وَ نُذُرِ» این مطلب را به تکتذیب
کنندگان تفهیم می کند
 :2-1-5تکرار دیگر به آیۀ (فَذُوقُواْ عَذَاب ِ وَ نُذُرِ) مربوط می شود که دوبار در این سوره ککر
می شود هر دوبار نیز درباره قوم لوط اس .که با فاصلۀ یک آیه تکرار می گردد:
«وَ لَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَیْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْیُنهَُمْ فَذُوقُواْ عَذَاب ِ وَ نُذذُرِ» (قمر« ،)37/و از مهمان(هتای)
او کام خواستند پس فروغ دیدگانشان را ستردیم و [گفتیم« ]:پس [مزۀ] عتذاب و هشتدارهای مترا
بچشید »
ْ
ً
ْ
«وَلقدَص َّبح ُه َُبكرةَعذاب َُّم ْس ت ِقرَ» (همان« ،)38/و به راست که سپیدهدم عذاب پیگیر بته ستر
وق .آنان آمد »
«فَذُوقُواْ عَذَابِ وَ نُذُرِ» (همان« ،)39/پس عذاب و هشدارهاى مرا بچشید »
این تعبیر فقط درباره قوم لوط آمده اس .شاید علّ .آن باشد که قوم لوط دچار آن امر زش .و
بسیار ناپسندیده شدند می توان گف .دو مرتبه تکرار آیۀ (فَذُوقُواْ عَذَاب ِ وَ نُذُرِ) نسب .به قوم لوط،
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یک بار به خاطر کیفر تکذیب کردن آن ها باشد« :کَذَّبَ ْ.قَوْمُ لُوطِ بِالنُّذُرِ» (همان )33/و یک بتار
برای عمل زشتی که مرتکب شدند «وَ لَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَیْفِهِ » (همان« ،)37/و از مهمتان او کتام
دل خواستند »
قوم لوط مصمّم بر عمل زش .خود بودند ،به همین جه .با الم تأکید و حرف تحقی لَقَد نشان
داده می شود و قرآن نیز مقابله به مثل می کند و برای به وقوع پیوستتن عتذاب فردایشتان ،همتان
ْ ً
ْ
حرف تحقی را می آورد «وََلق َدَص َّبح ُه ََْ ُبكر َةَعذابََ ُّم ْست َِقرَ»
در نظم الدرر آمده اس .که چون در فعل زش .قوم لوط ،نوعی تلذّک جسمانی بتود؛ لتذا عتذاب
آنها نیز به طور جسمانی مطرح می شود و از فعل «کوقوا» به صورت مکرّر استفاده می کند او می
ُ
ُ ّ
األمرَبال ذوذَلم اَف يَفاحش ِت ِه َالببيث ةَم اَ
ذاب َِم نَاألم ِرَبال ذوذَ،وَ ص واَب
گوید« :فلك ِلَمر ٍة َِمنَالع ِ
ِ
يستلذونه» (بقاعی)355/7 :1427 ،
 -6زیباشناسی آرایۀ کنایه در سورۀ قمر

در کنایه به مفهوم مورد نظر تصریح نمی شود ،و ظاهراً الفاظی بر آن مفهوم دالل .ندارد ،بلکته
عبارتی می آید که از آن به طور کنایی ،مقصود عبارت دانسته می شود در کنایته ،الزمتۀ معنتای
عبارت ،مراد اس .نه خود عبارت و الفاظ ،مثالً وقتی گفته می شود «فالنٌ طویلُ النَّجاد :فالنتی بنتد
شمشیرش بلند اس ».در اینجا معنای ظاهری الفاظ ،مراد گوینده نیس ،.بلکه مرداش «بلنتد قامت.
بودن فالنی اس( » .سکّاکی ،بی تا )512 :کنایه دارای چنان اهمیّ .ادبی اس .که دانشتمندان علتم
بالغ ،.آن را از «حقیق ».بلیغ تر می دانند (تفتازانی ،بیتا)418 :
سیوطی در نوع پنجاه و چهارم علوم قرآن ،آرایۀ کنایه را از روش های فصاح .بالغ .در کالم
می داند (سیوطی )59/2 :1421 ،در قرآن کریم ،این آرایۀ ادبی بسیار به کار رفته اس.؛ برای مثتال
در آیۀ شریفۀ «بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُما» (اعراف« ،)22/بدیهاى آدم و حوا آشتکار گشت » .آشتکار
شدن بدیها ،کنایه از کشف عورت اس.
آرایۀ کنایه در سورۀ قمر به زیبایی هنرنمایی می کند که از آن جمله می توان بته متوارد زیتر
اشاره نمود:
« :1-6خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْ َاثِ» (قمر« ،)7/در حال که چشمانشان پر از خشوع
و کلّ .اس .از قبرها بیرون آیند »
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خشوع در ابصار ،کنایه از حال .کلّ .و خواری تکذیب کنندگان آمده ،چتون معمتوالً حالت.
ُ َّ ً ْ ُ ُ
صاره ْ َ...هوَكنايةَ
کلّ .و عزّت ،در دیدگان انسان ها نمایان می شود ابن عاشور می نویسد « :شعاَأب

ُ
َّ
ألنَذلةَالذليل ّ
وهرانَفيَعيونهم ا» (ابن عاشور )172/27 :1420 ،این کنایته در ستورۀ
َالعةيةَت
َوَعةة
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
َّ
ُ
ً
ُ
ُ
معارج نیز درباره مشرکان چنین آمتده استِ َ « :.اش عةَأ ْبص ُاره ْ َت ْرهق ُه ْ َِذل ةََ َذ ِل ََالي ْو ُمَال ِذيَك انواَ
ُ
ُيوع دونَ» (معارج« ،)44/در حال که چشمهایشان از شرم و وحش .به زیر افتاده ،و پردهاى از کلّ.
و خوارى آنها را پوشانده! این همان روزى اس .که به آنها وعده داده م شد!» سعید حوی از قول
نسفی کیل این آیه چنین می گوید « :وَقالَالنسَيَ:وَ شوعَاألبصارَكنايةَعنَالذلةَ،ألنَذلةَال ذليلَوَ
عةةَالعةيةَتوهرانَفيَعي ونه » (حوّی )56025/10 :1424 ،به هرحال ،هول و هترا) از عتذاب روز
قیام ،.موجب می شود که چشمانشان به کلّ .به هر جایی بنگرد (زحیلی )130/29 :1411 ،که خود
کنایه از خواری مشرکان و کافران در روز جزا اس.
« :2-6وَ حَمَلْنَاهُ عَلَ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَ دُسُرٍ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ» (قمتر« ،)14-1/و
او را بر مرکب از الواح و می های ساخته شده سوار کردیم؛ مرکب که زیر نظر ما حرک .م کرد!
این کیفر براى کسان بود که (به او) کافر شده بودند » آیه اشاره به قستمتی از داستتان حاترت
نوح

دارد و می فرماید :ما قوم نوح را سوار بر کشتی نمودیم
در این آیه ،عبارت «کات ألواح و دُسُر» کنایه از «کشتی» آمده اس« .الواح» جمع «لوح» بته

معنای چوب و الواری اس .که عریض و دارای استحکام باشد (زبیتدی )195/4 :1420 ،و «دُسُتر»
جمع «دِسار» به معنای می هایی اس .که کشتتی را بته آن محکتم متی کننتد (طریحتی:1375 ،
 )302/3این دو کلمه بر روی هم رفته ،کنایه از «کشتی» محکمی اس .که بتواند در مقابل طوفتان
ها و تالطم امواج دریا مقاوم .کند کهن آدمی از این نوع وسایل و ابزارهای مستحکم ،پی به وسیله
ای قویّ و عظیم می برد که می تواند انسان را در برابر بالیا محافظ .کند (مراغی ،بیتا)312 :
در ادامۀ آیه ،جملۀ «تجَْرِى بِأَعْیُنِنَا» می گوید« :کشتی در زیر چشمان ما حرک .می کند» کته
در اینجا مقصود ،معنای ظاهری آیه نیس.؛ بلکه کنایه از محافظ .و نگاهداری کشتتی و ستاکنان
آن از حوادث می باشد آلوسی در توضیح این جمله می گوید« :و کُنی بهِ عن الحفظِ أی تَجری فی
کلک الماءِ بحفظِنا و کالءتِنا» (آلوسی)82/14 :1415 ،
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هم چنین در سورۀ هود می فرماید« :وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَتا» (هتود« ،)37/کشتتی را در زیتر
چشمان ما بساز » که در اینجا نیز جمله «کشتی را در زیر چشمان ما بستاز» کنایته از مراقبت .و
احتیاط در ساختن کشتی اس( .فخررازی )344/17 :1420،علّامه طباطبایی می نویستد« :ف ّننَالُمل ةَ

ُ
ُ
نع» (طباطبایی)223/10 :1390 ،
َفيَالص َ
راقبة
َعنَالم ِ
كناية ِ
ِ
« :3-6وَ لَََ ْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ( ،»...قمر« ،)37/از مهمان[های] او کام دل خواستند »

آیۀ شریفه اشاره به قسمتی از داستان لوط دارد که وقتی فرشتگان به صورت جوانتانی زیبتا بتر
منزل لوط وارد شدند ،قوم او درخواس .زشتی را از او مطالبه کردند و خواستند که میهمانانش را در
اختیار آن ها بگذارد! «راود» از ریشۀ «رَّود» به معنای طلب کردن چیتزی ،گرفتته شتده (زبیتدی،
 )466/4 :1420و «مُراودة» به معنای نوعی خواستن و طلب کردن اس .کته بتا خدعته و نیزنتگ
آمیخته باشد طریحی می گوید « :کأنّ فی المُرَاوَدَةِ معن المخادعة» (طریحی )55/3 :1375 ،در این
آیه ،جملۀ «راوده عن ضیفه» کنایه از حیله و مکری اس .که قوم لتوط بترای در اختیتار گترفتن
میهمانان خوش سیما به کار گرفتند (بقاعی )27/4 :1427 ،این عبارت در سورۀ یوسف

چهتار

بار به کار رفته 1که در همۀ موارد به معنای درخواس .همراه با فریفتن بوده اس .مثالً در آیۀ  23و
در داستان قصد کردن زلیخا بر یوسف

می فرماید« :وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عَتنْ نَفْسِتهِ»« ،و

آن [بانو] که وی در خانهاش بود ،خواس .از او کام بگیرد » که در اینجا «مراوده» کنایه از نکاح
با حیله می باشد (ابوحیّان)113/2 :1407 ،
 -7زیباشناسی آرایۀ استعاره

استعاره در لغ .به معنای عاریه گرفتن اس .و در اصطالح ،یکی از آرایه های ادبی و بالغی بته
شمار می رود (زرکشی )482/3 :1410 ،به این معنا که لفظی در غیر معنای اصلی خودش ،به ختاطر
ارتباط و «عالقه» ای که بین آن دو معنا وجود دارد به کار متی رود در استتعاره ،گتاهی مشتبّه و
ُ ً
َأسداَفىَالمدرسة» این جمله در اصتل
گاهی مشبّه به حذف می شود مثالً وقتی گفته می شود «رأيت َ
ً
َشُاعاَكالسدَفىَالمدرس ة» بوده ،که مُشبّه (رجل) و ادات تشبیه (کتاف) و وجتهشتبه
ًَ
َ
رأيتَرجل
«
(شجاع ).حذف شده و از قرینه «المدرس ة» ساختار استعاره ای شکل گرفته که داللت .متی کنتد
مقصود از اسد ،شخص شجاع اس.
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استعاره در حقیق .نوعی مجاز با عالقۀ مشابه .اس( .سیوطی)50/2 :1421 ،که بالغت .آن را
باالتر از تشبیه دانسته اند (ابن عربشاه ،بیتا )96/1 :زیبایی و بالغ .استعاره مانند نقّاشی و تصتویر،
بیش تر بر خیال و پندار پردازی استوار اس .همان گونه که بیننده نقّاشی یا تصتویر ،رنتگ هتا و
ماامین را می بیند ،خواننده نیز در الفاظ سخن ،رنگ ها و معتانی را متی نگترد (خرقتانی:1392 ،
)350
آرایۀ استعاره در قرآن کریم ،از جایگاهی ویژه برخوردار اس .نویسندۀ التمهید فی علوم القرآن
درباره گستردگی استعاره در قرآن می گوید از آن جا که معانی واالی قرآن کریم در قالب الفتاظ
ّ
ّ
تقد ّ
مَأنَالتوفرَمنَ
عادی نمی گنجد؛ لذا در برخی از موارد می بایس .از آرایۀ استعاره استفاده نمود «
ّ
الستعارةَفيَالقرآنَكانَأمراَلَبدَمنهَ،بعدَتضايقَاأللَاظَالموضوعةَعنَإمكانَاليَاءَبمقاص د َالعلي ةَ،وَ
ّ
ا فادةَبُلَمطالبهَالرفيعة» (معرف)386/5 :1415 ،.
 :1-7نمونه ای از کاربرد آرایۀ استعاره در سورۀ مبارکۀ قمر

« :1-1-7فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِذرٍ» (قمر« ،)11/پس درهاى آسمان را به آب ریتزان
گشودیم »
«منهمر» از ریشۀ «همر» گرفته شده و به معنای ریزش با شدّت و سرع .آب اس( .طریحتی،
 )519/3 :1375در این آیه بازشدن درب آسمان و فروریزش آب باران ،استعارۀ تمثیلیّه از شتدّت و
کثرت آب باران اس ،.و گویی در پش .درب های آسمان انباشته شده و همین که درب هتا بتاز
میگردند ،با شدّت هرچه تمام تر به سوی زمین سرازیر می شوند در المیزان می گوید:
« وَفتحَأبوابَالسماءَوَهيَالُوَبماءَمنص َاستعارةَتمثيليةَعنَش دةَانص بابَالم اءَوَجري انَالمط رَ
متوالياَكأنهَمد رَوراءَبابَمسدودَيمنعَعنَانصبابهَفَتحَالبابَفانص َأشدَماَيكون» (طباطبایی:1390 ،
 )68/19آلوسی ضمن آن که می گوید در این آیه ،استعاره به کار رفته ،ایتن بتاور را بته جمهتور
مفسّران نیز نسب .می دهتد (آلوست 81/14 :1415 ،؛ فختررازی295/29 :1420 ،؛ شتریف رضتی،
)318 :1406
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 -8زیباشناسی آرایۀ تشبیه

برای آرایۀ تشبیه معانی مختلفی بیان شده که در مجموع می تتوان گفت« :.وَه ذ َالتعريَ اوَوَ
ّ
غيرهاَتؤديَالىَمعنىَواحدَهوَأنَالتشبيهَربطَشيئينَأوَأ كث رَف يَص َةَم نَالص َاوَأوَا كث ر» تشتبیه،
ارتباط و پیوند بین دو یا چند چیز در یک یا چندین صف .اس( .مطلوب ،بتیتتا  )325نویستندۀ
البرهان فی علوم القرآن می گوید :دانشمندان براین باور هستند که تشبیه یکی از اقسام بالغ .اس.
َّ
که در پی معانی می آید و بر پیکرۀ جمالت ،لبا) زیبایی و جمال می پوشتاند «اتَ قَاألدب ُاءَعل ىَ
ً
ً
ّ ً
ّ
ال» (زرکشتی،
الَوَكس اهاَحل ةَوَجم َ
فيَأعقابَالمعانيَأفاده اَكم َ
َالبلغةَوَأنهَإذاَجاءَ
شرفهَفيَأنواع
ِ
ِ
ِ
 )467/3 :1410سکّاکی از تشبیه به عنوان اصل اوّلی در علم بیان یاد می کند (سکّاکی ،بیتا)439 :
 :1-8نمونه هایی از کاربرد تشبیه در سورۀ مبارکۀ قمر

« :1-1-8خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْ َاثِ كَأَنهَُّمْ جَرَادٌ مُّنتَشِذر» (قمر« ،)7/آنان در حال
که چشمهایشان از شدّت وحش .به زیر افتاده ،همچون مل هاى پراکنده از قبرها خارج م شتوند »
در این آیه ،حال تکذیب کنندگان و منکران در روز رستاخیز ،به مل هتای پراکنتده تشتبیه شتده
اس ،.به این دلیل که مل ها در حرک .های گروهی ،مسیری مشخّص را در نظر نمی گیرند؛ بلکته
به صورت سرگردان در حال پرواز هستند و هیچ کدام مسیر خود را نمی یابند شتی طبرستی متی
ُ ً
ُ
ُ ُ
َبعضه َببعضَلَجهةَألحد ُ
َّ
ونَأب َداَمتَرق ةَ
هاَكماَأنَالُرادَلَجهةَله اَفتك
َمنه َفيقصد
نویسد« :يبتلط
ٍ
ٍ
هة» (طبرسی )283/9 :1372 ،برخی نیز این تشبیه را به جه .پراکندگی و فزونی مل هتا
فيَكلَج ٍَ
ِ
دانسته اند (ابن عاشور172/27 :1420 ،؛ آلوسی80/14 :1415 ،؛ زمخشری )432/4 :1407 ،ابوحیّتان
َّ
ً
رةَوَالتم و َ»
الُرادَف يَالكث َِ
َِ
کیل آیه می گوید(« :ك أن ُه ْ َج راد َُم ْنت ِش رَسجمل ةَ َحالي ةََأيض اَ،ش ََّبهه َب
ِ
(ابوحیّان)37/10 :1420 ،
« :2-1-8تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنهَُّمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنََعِرٍ» (قمر« ،)20/مردم را همچون ریشه هتای نختل
جدا شده ،شده از جا برم کند » آیه ویژگی تندبادی را بیان می کند که به صورت عذابی دهشتناک
بر قوم عاد فرود آمد واژۀ «أعجاز» به معنای ریشه اس( ،.طریحی )24/4 :1375 ،یعنی ریشه هتای
تنومند درخ .نخل که در دل خاک متراکم شده اند «منقعر» نیز به معنای از ریشه کنده شده آمده
اس .هم او می گوید« :قَعَرْتُ الشجرَ قَعْرًا قلعتها من أصلها فَانْقَعَرَتْ» (همان)462/3 ،
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در اینجا قوم عاد که ظاهراً دارای جثّه هایی ورزیده بودند به ریشه های نخل هایی تشتبیه متی
شوند که در عین استحکام در زمین ،در برابر تندبادهای الهی تاب و توان ندارند و از بی و بن جتدا
می گردند (راغب )679 :1412 ،جالب اس .که در قرآن کریم ،تشبیه أعجاز نخل دوبار ککر شتده
ّ
که هر دو به قوم عاد اشاره دارد یکی در همین آیه و دیگری در آیۀ هفتم سورۀ الحتاق ة کته متی
ْ
ْ
َّ
َّ
ىَك أن ُه ْ َأ ْعُ ُازَنب لَ َ ِاوي ٍَة»
وماَفترىَالق ْوم ََِفيهَاَص ْرعَ َ
فرماید« :سبرهاَعل ْي ِه ْ َس ْبعَليَالَوَثمَ ِانيةَأ َّي ٍام َُح ُس ًَ
ٍ
ٍ
ّ
(الحاق ة« ،)7/خداوند این تندباد بنیانکن را هف .شب و هش .روز پ در پت بتر آنهتا مستلّط
ساخ ،.و اگر آنجا بودى ،م دیدى که آن قوم همچون تنههاى پوسیده و تو خال درختان نخل در
میان این تند باد روى زمین افتاده و هالک شدهاند!»
بقاعی می گوید این تشبیه اشاره به این دارد که تندبادی بر آن قوم وزید و خانه و بنیان آنهتا
را در نوردید،آن قدر شدّت این تندباد زیاد بود که سرهای آنها از تن جدا شد ،و همانند نخل هتای
تنومند ولی بدون ریشه بر زمین افتادند (بقاعی )357/7 :1427 ،ابوحیّان نیز در خصوا این تشتبیه
ُ
ً ُ
ُ
می نویسدَّ « :
اَعلىَاألرَِأمو َاتاَوَه َجثةَعو امَو والَوَاألعُ ُازَ
نقعرَإذَتساقطو
َبنعُازَالن
شبهه
ِ
بلَالم ِ
ِ
ِ
ُ
نَمغار ِسها» (ابوحیّان)1031/2 :1407 ،
َقدَانقلعتَم
األصولَبلَفروع
ِ
ِ
ِ َّ َ
ََ
ً َ ً َ َ ُ َ
ِ « :3-1-8إنا أر َسل َنا علي ِهم َصي َحة َو ِاحدة فكانوا ك َه ِشيم ال ُمح َت ِظ ِر» (قمر« ،)31/یک صیحه بر آنهتا
ِ
فرستادیم ،و به دنبال آن همگ به صورت گیاه خشتک شتده کوبیتدهاى درآمدنتد کته صتاحب
چهارپایان براى حیوانات خود در آغل جمعآورى م کند » این آیه ،در صدد بیان حال قتوم ثمتود
اس .که از اطاع .پیامبر خود سرباز زدند در آسمان صدای صیحه ای همچون رعد ،به صدا در می
آید و آن قوم از وحش .صدا ،به مانند گیاه خشکی می شوند که در محلّی برای دام گردآوری متی
گردد واژۀ هشیم به معنای گیاه خشکی اس .که حال .شکنندگی بته ختود گرفتته «الهَشِتیمُ متن
النبات :الیابس المتکسِّر» (جوهری )2058/5 :1420 ،واژۀ «المحتظر» در اصل به معنای مانع شدن و
نگهداری آمده (ابن منظور )202/4 :1414 ،که در اینجا اسم فاعل به معنای کسی اس .که گیاهان
خشک را برای حیوانات جمع و نگهداری می کند (ابن قتیبه)375/1 :1411 ،
در این آیه ،قوم سرکش ثمود ،پس از آن صاعقه و صیحۀ وحشتناک ،به گیاه خشک جمع شده
ای تشبیه می گردند که گویی از مدّت ها پیش ،مرده اند و اجسام شان همانند گیاهان خشک شتده
شده اس( .فخررازی)312/29 :1420 ،
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 -9زیباشناسی آرایۀ حذف

حذف در لغ .به معنای اسقاط و محو کردن و در اصطالح به معنای محوساختن قسمتی از یتک
جمله اس ،.البتّه به شرطی که در جمله نارسایی معنایی ایجاد نکند (مطلوب ،بتیتتا ،ا )160ایتن
آرایه در کتابهای علوم قرآنی و تفاسیر ادبی ،به طوری ویژه مورد توجّه قرار گرفته اس ،.و متی
توان ادّعا کرد بیشتر اندیشمندان ،مبحث حذف را به گونه ای جدا ،مطترح نمتوده انتد زرکشتی،
حذف را نوعی مجاز می داند (زرکشی )175/3 :1410 ،سیوطی در االتقان ،برای حتذف فوایتدی را
ککر می کند (سیوطی )82/2 :1421 ،و از قول ابن جنّی یادآور می شود که حذف در نتزد عترب،
نوعی شجاع .در گفتار اس( .همان )84/2 ،جرجانی ،زیبایی آرایۀ حذف را شبیه به سحر می داند
و می گوید« :هو بابٌ دقی ُ المسلکِ ،لطیفُ المأخذِ ،عجیبُ األمرِ ،شبیهٌ بالسّحر» (جرجانی ،بتیتتا:
)100
آرایۀ حذف ،دارای گونه هایی مختلف اس .در یک تقسیم بندی ،حذف را به چهار نوع تقسیم
کرده اند:
حذف جمله ،حذف واژه ،حذف حرف و حذف حرک( .ابن جنّتی ،بتیتتا )140/2 :در منتابع
بالغی و ادبی ،حذف اسم (مسندالیه ،مسند ،مااف ،مااف الیه و ) بیشتر متورد بررستی و توجّته
قرار گرفته اس .و برای هر حذفی ،غرض و هدفی را معیّن کرده اند (ابن عربشتاه ،بتیتتا518/1 :؛
سبکی ،بیتا155/1 :؛ ابن یعقوب مغربی ،بیتا)23/1 :
 :1-9چند نمونه از کاربرد آرایۀ حذف در سورۀ قمر

ُ ُ
ً
ُ
َ « :1-1-9و ِإن َي َروا َآية ُيع ِرضوا َو َيقولوا ِسحر ُمس َت ِمر» (قمر« ،)2/و هر گاه نشتانه و معجتزهاى را

ببینند روى گردانده ،م گویند« :این سحرى مستمرّ اس ».شاهد مثال در عبارت سحرٌ مستمرٌ است.
که در واقع ،خبر برای مبتدای محذوف ت هذات میباشد (نحّا))192/4 :1421 ،؛ یعنی در اصل جمله
به این صورت بوده :هذا سحرٌ مستمرٌ از آنجا که گفته شده یکی از انگیزه های حتذف مستندٌالیه،
کم اهمیّ .شمردن آن و بی اعتنایی نسب .به تحقّ آن اس( .سیوطی؛ معترک األقران ،)307/1 ،در
این آیه نیز منکران مسندالیه (هذا) را که همان معجزات و نشانه هایی بود که پیامبر ارایته متی داد،
قبول نداشتند و گویی بازشمردن آنها بر ایشان ،با جایگاه و شأنشان سازگاری نداش !.و به همتین
جه .خواستند با نام نبردن از نشانه ها (مسندالیه/هذا) موجبات تحقیر آن را فراهم سازند
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هم چنین واژۀ آية که در اینجا ککر شده ،نکره در سیاق نفی اس .که افادۀ عمتوم و فراگیتری
می کند ،گویا منکران می خواستند همۀ آیات را انکار و تحقیر کنند و بگویند تمام این نشانه هتا و
 ،هر یک جادویی پس از جادویی دیگر اس .که همچنان ادامه دارد
معجزات محمّدبن عبداهلل
ُ
ً
ُ ُ
َالشرطَفتَي دَالعم ومَ،وَالمعن ىَوَك لَآي ٍةَ
َفيَسياذ
عالمّۀ طباطبایی می نویسد« :وَقوله«َ:آي َة»َنكرة
ِ
ِ
َبعدَسحر» (طباطبایی)56/19 :1390 ،
ٍَ
آنهاَسحر
ُيشاهدونَهاَيقولونَفيهاَ َ
این انگیزه حذف در آیۀ نهم همین سوره نیز قابل مشاهد اس ،.آن جا که قوم نوح

پتس

از تکذیب پیامبر خود گفتند او دیوانه اس« !.کَذَّبَ ْ.قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح فَکَذَّبُوا عَبْدَنا وَ قتالُوا مَجْنُتونٌ وَ
ازْدُجِر» در این آیه نیز مبتدا (هو) در جملۀ (قالوا مجنونٌ) حتذف شتده کته در اصتل (قتالوا هتو
مجنونٌ) بوده اس( .زمخشری )433/4 :1407 ،حذف مبتدا در این آیه نیز می تواند به نوعی اشتاره
به تحقیر حارت نوح

و آیاتش از سوی کافران باشد

« :2-1-9فَ َعَا رَبَّهُ أَن ّ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ» (قمر« ،)10/نوح به درگاه پروردگار عرضته داشت:.
«من مغلوب (این قوم طغیانگر) شدهام ،انتقام مرا از آنها بگیر!» در این آیه مفعول فعل «فأنتصتر»
که «یای متکلّم مفعولی» باشد ،حذف شده که در اصل به این صورت بتوده است( :.أنّتی مغلتوبٌ
فأنتصرنی) زرکشی یکی از دالیل حذف مفعول را ،توجّه و اهتمام دادن به آن می دانتد (زرکشتی،
 )233/3 :1410در این جا می توانیم بگوییم علّ .حذف یاء به این جه .بوده اس .که گویی آیته
می خواسته تمام توجّه را به مفعول که حارت نوح

باشد ،معطوف بدارد ،چرا که آن پیتامبر از

فشارهای بی امان منکران و کافران به تنگ آمده بود ،بته طتوری کته خداونتد بالفاصتله پتس از
استدعای او ،موجبات انتصار و یاری نوح

را فراهم ساخ .و در آیۀ بعدی فرمود« :فَفَتَحْنا أَبْوابَ

السَّماءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِر» حرف عطف فاء در آیۀ (فَدَعَا رَبَّهُ أَن ّ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) دوبار تکرار شتده ،و از
آن جا که یکی از ویژگی های این حرف ،ترتیب و تعقیب می باشد (ابن دمامینی ،بیتا )81/2 :می
توان این گونه نتیجه گرف .که ترتیب اثر دادن فوری به درخواس .نوح نبیّ

 ،نوعی توجّه ویژه

به ایشان بوده که با حذف مفعول ،کاملتر شده اس.
 -10زیباشناسی واج آرایی

کوچک ترین واحد صوتی زبان ،واج و کوچکترین واحد نوشتاری آن حرف نام دارد بنابراین
حرف ،گونۀ نوشتاری واج اس .هر حرف آوا و آهنگ خااّ خود را دارد و صفات ویتژه ای در
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آن نهفته اس( .خرقانی )249 :1392 ،از آن جا که در هر زبان ،تعداد حروف آن محدود اس.؛ لذا
گاهی برای پیکربندی واژه ها و کلمات می بایس .از حروف تکراری استفاده کرد این نوع بسامد
و تکرار ،تقریباً در تمام زبان ها وجود دارد ،و هیچ زبانی را از آن گریتز نیست .فراستتخواه متی
گوید« :تکواژها ،هجاها ،و واجها در قرآن ،صرفنظر از معان  ،بته ترتیتب و آمیتزههتای آمتده و
واژگان را ساخته که صداهاى کوتاه و بلند آن ،سکون و تشدید و مدّ آن ،و آواهتاى یتک یتک
حروفش (اعمّ از واکه ،مصوّت ،یا همخوان ،صام ).نوا ،موسیق  ،و الحتان را بتراى مؤمنتان متی
آفریند » (فراستخواه)127 :1376 ،
سازه بندی واژه به همراه تکرار واج ها ،نوعی موسیقی می آفریند که موجب نرمشی ختااّ در
شنونده می گردد این گونۀ تکرار ،نوازشگر روح آدمی می شود ،گویی به همراه تلفّظ آن حتروف،
موسیقی خاصّی نیز نواخته می شود حروف ،ویژگی هایی خااّ در ایجاد موستیقی دارنتد برختی
لطیف و آرام و برخی خشک و خشن هستند سکّاکی درباره «خوااّ الحتروف» متی گویتد« :أنَ
للحروفَفيَأنَسهاَ واصَبهاَتبتلفَكالُهرَوَالهمسَ،وَالشدةَوَالر اوةَ،وَالتوسطَبينهماَ،وَغيرَذلََ
( »...سکّاکی ،بی تا )466 :تکرار واج ها ،موسیقی خاصّی را تولید می کند که این موسیقی به انتقال
معنا و مفهوم واژه به شنونده ،یاری می رساند و موجب می شود درکی بهتر و سریعتر نسب .بته آن
واژه پیدا کند
2

هر حرفی با موسیقی خود ،بر معنایی دالل .می کند ،مثالً حرف شین نوعی لطافت ،.نترمش و
آرامش را تداعی می کند به این بی .سعدی دقّ .کنید:
شب اس .و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

غنیم .اس .چنین شب که دوستان بینی

در این بی .واج شسن  6مرتبه تکرار می شود ،گویی شاعر می خواهد همگان را به بزمتی آرام
و عاشقانه فراخواند ابن فارض مصری نیز در بیتی با این واج هنرنمایی می کند:
أَیُّ شَیْءٍ مُبْرِدٌ حَرًّا شَوَی

لِلشَّوَی ،حَشْوَ حَشَاعِی أَیُّ شَیْءٍ

«چه چیز می تواند آتش درون مرا که اعاایم را سوزانده اس ،.سرد و خاموش کند »
با توجّه به معنای این بی .و تکرار شش بارۀ واج شین ،گویی شاعر در جستجوی یافتن مرهمی
سرد و لطیف اس .که او را خاموش و آرام کند
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این نوع موسیقی آوایی در هر زبانی وجود دارد و قرآن نیز به عنوان زبان عربی 3از این قاعتده
مستثنی نیس .چگونگی همساز شدن حروف در قرآن کریم خود یکی از جلتوه هتای زیبتایی آن
اس .و معجزۀ الهی را در خل سخن به نمایش می گذارد این تکرار را در سطح آیه ها و سوره هتا
می توان مطالعه کرد که از آن جمله می توان به تکرار سین در سورۀ حجر و تکرار عین در ستورۀ
شعراء اشاره نمود (خرقانی)250 :1392 ،
 :1-10دو نمونه از واج آرایی در سورۀ قمر

« :1-1-10اقْترَبَتِ السَّاعَةُ وَ انشَقَّ الََْمَرُ» (قمر« ،)1/قیام .نزدیک شد و ماه از هم شکاف» .
آیه از حادثه ای سترگ خبر می دهد ،و معجزه ای شگف .انگیز را به تصویر می کشد در ایتن
آیه  4کلمه آمده اس .که بسامد 3بارۀ واج قاف ملودی به .انگیزی را در آیه آفریده اس .گویی
وقتی کسی این کلمات را تکرار می کند و مفاهیم آن را در نظر می گیرد ،این واج دهتان او را از
شگفتی و تر) ،باز نگاه می دارد امروزه در ادبیّات گفتاری نیز مرسوم اس .و می گویند« :فالنتی
از تعجّب دهانش باز ماند» در زبان تعلیمی همخوان های انسدادی که عبارتند از :پ ،ت ،ک ،ب ،د،
گ ،ق ،سبب ایجاد هیجانات تند و تکان دهنده می شوند و تا حدودی بر خشکی کالم نیز می افزایند
(وفایی)78 :1359 ،
« :2-1-10إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيهِْمْ رِیحًا صَرْصَذرًا فذ ِ یَذوْنِ نحَْذٍُّ مُّسْذتَمِرٍ» (قمتر« ،)19/متا تنتدباد
وحشتناک و سردى را در یک روز شوم مستمرّ بر آنان فرستادیم »
در این آیه ،یکی از عذاب هایی که بر قوم عاد نازل شده ،تندبادی اس .کته از آن بته «ریحتا
صرصرًا» تعبیر می کند
این تعبیر سه بار در قرآن آمده اس .که اتفاقاً در هر سه مورد واژۀ صرصر بته عنتوان صتفتی
برای ریح بیان شده و مربوط به داستان قوم عاد اس:.
ت آیۀ مورد بحث در همین سورۀ قمر
ت «فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِیحا صَرْصَرًا» (فصل« ،)16/.مانند بتاد توفنتده و ستردی را بتر آنتان فترو
فرستادیم »
ُْ
ّ
ُ
ت «وَأ َّماَعادَفأه ِلكو ِاَب ِر يحَص ْرص ٍرَعَ ِاتي ٍَة» (الحاق ة« ،)6/امّا عاد به [وسیلۀ] تندبادی توفندۀ سرکشی
ٍ
هالک شدند »
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واژۀ صرصر چنان که زمخشری می گوید به معنای تندبادی اس .که به هنگامه وزیدن ،صتدای
وزش دارد و تولید صدا می کند (زمخشری )193/4 :1407 ،فخررازی احتمال می دهتد کته وجته
تسمیه این واژه ،به جه .آن باشد که وقتی باد وزیدن می گیرد ،صدای صرصر از آن شتنیده متی
ّ
َإنَالري احَعن دَاش ّتداد َُهبوبه اَيس ُ
وَفيَعلةَهذ َالتسميةَوجو َ:قيل ّ
معَمنه اَص ووَيش بهَص ووَ
شود« :
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الصرص ر» (فخررازی )553/27 :1427 ،برای این واژه معانی سه گانه را ککر کرده اند که عبارتنتد
از :بادهای سرد ،بادهای کشنده و بادهای همراه با صدا (ماوردی ،بیتا )174/5 :امّتا ظتاهراً آنچته
بیشتر مورد پسند گروهی از مفسّران واقع شده ،بادهایی اس .که تولید صدای های دهشتناک متی
کند ،و این الزمۀ بادی اس .که همراه با عذاب نازل شود (ابوحیّان)295/9 :1420 ،
تکرار صاد گویی تداعی کنندۀ صدای صفیر و زوزه باد اس .که حال .دهشتناکی دارد و قرآن
می خواهد با این عبارت ،اوج وحش .آن تندباد را به تصویر بکشد ابن عطیه می گوید ،گتویی دو
حرف صاد و راء به هنگام تلفّظ نوعی صدا ایجاد می کنند که بی شباه .به صدای صفیر باد نیس.
(ابن عطیه )216/5 :1422 ،و به تعبیر یکی از نویسندگان (علی الصغیر )188 :1420 ،ایجاد صوت از
حرف «صاد» در این آیه از باب «تس مية الشیء باسم صوته» اس ،.به طوری که با صتدای شتنیدن
آن ،تصویری از وزیدن تندباد در کهن آدمی نقش می بنتدد (قطتب3431/6 :1425 ،؛ احمدبتدوی،
)60 :2005
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نتیجهگیری

قرآن کریم در تمام ابعاد خود از جمله در بعد ادبی ،دارای اعجاز مطلت و کامتل است .تمتام
مباحث بالغی و زیباشناسی در سوره به سورۀ قرآن کریم به کار رفته و در ایتن جهت .معجتزه ای
بزرگ اس .که به هیچ عنوان هماوردی ندارد
با درنگ های بیشتر بالغی و تکیه بر مباحث زیباشناختی ،می توان زیبایی هایی بس فراوان تر
از قرآن کریم به دس .آورد ،که البتّه این «کشف البالغۀ» ها می تواند در تمامی سوره ها و آیات
قرآن ،نمود پیدا کند سورۀ مبارکۀ قمر نیز از جمله همین سوره ها بود
نگاهی گذرا در سورۀ قمر ،نشان داد که اعجاز ادبی و بالغی و دیگر مباحث زیباشناسی ،در این
سوره همانند دگر سوره ها ،جلوه های خوش و نیکی از خود برجای گذاشته است ،.لتذا متی تتوان
گف .این سورۀ مبارکه ،از چشم اندازمباحث ادبی ،بالغی و آوایذی ،در اوج هنرمنتدی قترار دارد
مصادی بررسی شده از زیبایی شناسی بالغی در سورۀ مذکور از این قرار میباشند :تشبیه ،استتعاره،
کنایه ،مبالغه ،استفهام ،حذف ،تکرار ،واجآرایی
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پینوشتها

 -1ت « قَالَ ِ.امْرَأَۀُ الْعَزِیزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَت ُّ أَنَتا راوَدْتُذهُ عَتنْ نَفْسِتهِ وَ إِنَّتهُ لَمِتنَ الصَّتادِقِینَ»
(یوسف« ،)51/همسر عزیز گف« :.اکنون حقیق .آشکار شد من [بودم که] از او کام خواستم ،بی
شکّ او از راستگویان اس» .
ت «قالَ ْ.فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُذهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَم » (همان[« ،)32/رلیخا] گفت:.
«این همان اس .که درباره او سرزنشم میکردید آری من از او کام خواستم و[لی] او خود را نگتاه
داش» .
ت «قالَ هِیَ راوَدَتْنِی عَنْ نَفْسِی » (همان[« ،)26/یوسف] گف« :.او از من کام خواس» .
ت «وَ راوَدَتْذهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِها عَنْ نَفْسِه » (همان« ،)23/و آن [بتانو] کته وی در خانتهاش بتود،
خواس .از او کام بگیرد »
 -2مراجعه شود به مقالۀ «صوت آواها و نظریه منشأ زبذان»؛ ناصر نیکوبخ ،.فصلنامه پژوهشهتای
ادبی ،شماره  ،3بهار1383
« -3إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ» (یوسف« ،)2/ما قرآن را به زبان عربی فرو فرستادیم شاید
که خرد پیشه گیرند »

59

سال سوم ،شماره چهارم ،پیاپی  ،12زمستان 1397

منابع و مآخذ

ذسَ،روح المعانی فیی فسسیير القیرآن العظیيم و السیمث الم یانیََ،محق قَ
 .1آلوسىَ،محمودَبنَعبداللهَ(َ 1415
ّ
عبدالبارىَعطيهَ،بيرووَ:دارَالكت َالعلميةَ(منشوراوَمحمدَعلىَبيضونسَ َ.
َالُوزيةّ َ،
ّ
ّ
بكربنَايوبَالةرعىَ(1408ذسَ،السوائد المشوق الی علیو القیرآن و علیم
َ
بنَابى
محمد
 .2ابنَالق ّي

ّ
َالعلميه.
الميانَ،بيرووَ:دارَالكت
ّ
نَبنَعلىَ(بىتاسَ،خزانة األدب و غاية األربَ،محققَديابَ،كوك ََ،بيرووَ:دارَصادرَ .
َ
ابنَحُةَ،تقىَالدي
.3
 .4ابنَدمامينىّ َ،
(بىتاسَ،شرح الیدمامينی علیی مینیی اللميی َ،تص حيحَوَتعلي قَ:عناي هَ،
محمدَبنَابىَبكرَ َ

احمدَعةوَ،بيروو:مؤسسةَالتارَيخَالعربىَ َ.
 .5ابنَعربشا َ،ابراهي َبنَ ّ
(بىتاسَ،األطول شرح فلخيص مستاح العلو َ،تحقيقَعبدالحمي دَهن داوىَ،
محمدَ َ
جاَ،بىنا.
َ
َ
بى
ّ
 .6ابنَمنوورَ،محمدَبنَمكرمَ(1414ذس ،لسان العربَ،الطبعةَالثالثةَ،بيرووَ:دارَاحياءَالتراثَالعربىَ َ.
 .7ابنَيعقوبَمغربىَ،احمدَبنَ ّ
(بىتاس ،مواه الستاح فی شرح فلخيص المستاحَ،محققَ ليل َ،ليلَ
محمدَ َ
ابراهي ََ،بيروو:دارَالكت َالعلميةَ َ.
(بىتاس ،الخصائصَ،محققَعبدالحميدَهنداوىَ،بيرووَ:دارَالكت َالعلميةَ َ.
جنىَ،عثمانَبنَجنىَ َ
ابن َّ
َ .8
ّ
بيرووَ:مؤسسةَالتاريخَالعربىَ َ.
َ
ذسَ،فسسير التحرير و التنويرَ،
ابنعاشورَ،محمدواهرَ(َ 1420
َ .9

بيرووَ:دارَوَمكتبةَالهللَ َ.
َ
ذس ،فسسير غري القرآنَ،
ابنقتيبهَ،عبداللهَبنَمسل َ(َ 1411
َ .10
ّ
ّ
ذسَ،فسسير النهر الماد من المحر المحيطَ،بيرووَ:دارَالُنانَ .
 .11ابوح َيانَ،محمدَبنَيوسفَ(َ 1407
 .12احمدَبدوىَ،احمدَ(2005سَ،من بالغة القرآنَ،قاهرةَ:نهضةَمصرَ .

ذسَ،نظم الیدرر فیی فناسی اتيیاا و السیورَ،محق قَمه دىَعب دالرزاذَ
 .13بقاعىَ،ابراهي َبنَعمر(َ 1427
غال َ،بيرووَ:دارَالكت َالعلميةَ(منشوراوَ ّ
ضونسَ َ.
محمدَعلىَبي َ
ىَ .
(بىتاسَ،كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد ميرشريفَ،ق :مكتبةَالداور َ
 .14تَتازانىَ،مسعودَبنَعمرَ َ

(بىت اسَ،دالئی اععایاف فیی علیم المعیانیََ،محق قَعبدالحمي دَ
 .15جرجانىَ،عبدَالقاهرَبنَعب دَال رحمنَ َ
هنداوىَ،بيرووَ:دارالكت َالعلميةَ َ.

َاولَ،مش هدَ:انتش اراوَدانش ها َعل ومَ
 .16رقانىَحسنَ(1392سَ،فيماشناسی قرآن اف نگیا بیديثَ،چ ا ّ َ
اسلمىَرضوىَ .

 .17راغ َاصَهانىَ،حسينَبنَ ّ
محمدَ(1412ذسَ،المسرداا فی غري القرآنَ،دمشق/بيرووَ:دارالعل َ .
 .18رضىَالدينَاسترَآبادىّ َ،
(بىتاسَ،شرح شافية ابن الحاج ََ،بيرووَ:دارَالكت َالعلميةَ َ.
محمدَبنَحسنَ َ
60

تحلیل زیباشناسی آرایه های ادبی -بالغی قرآن کریم (مطالعۀ موردی سورۀ قمر)

ّ
زبيدىَواسطىَ،سيدَمرتضىَ(1414ذسَ،فاج العروس من جیواهر القیاموسَ،الطبع ةَاألول ىَ،بي رووَ:دارَ
.19
الَكر.

ذسَ،التسسير المنير فی العقيدة و الشريعة و المنهجََ،دمشقَ:دارَالَكرَ َ.
 .20زحيلىَ،وهبةَ(َ 1411
 .21زركشىَ ّ
ذسَ،المرهان فی علو القرآنََ،بيرووَ:دارَالمعرفةَ َ.
محمدَبنَعبدَاللهَ(َ 1410

ّ

ذسَ،الكشافَ،مص ححَمص طَىَحس ينَاحم دََ،بي رووَ:دارَالكت ابَ
 .22زمبشرىَ،محمودَبنَعمرَ(َ 1407
العربىَ َ.

(بىتاسَ،عیروس األفیراح فیی شیرح فلخیيص المستیاحَ،محق قَعبدالحمي دَ
 .23سبكىَ،علىَبنَعبدَالكافىَ َ
هنداوىَ،بيرووَ:المكتبةَالعصرَيةَ َ.
ّ
(بىتاسَ،مستیاح العلیو َ،محق قَعبدالحمي دَهن داوىَ،بي رووَ:دارَالكت َ
سكا كىَ،يوسفَبنَابىَبكرَ َ
َ .24
العلميةَ َ.

ووىَجللَالدينَ(1421ذسَ،اعفقان فی علو القرآنَ،بيرووَ:دارَالكت َالعلميةََ .
 .25سي َ

العربىَ .
َ
(بىتاسَ،معترك األقران فی إعااف القرآنَ،بيرووَ:دارالَكرَ
َ َ،
.26
ّ
ّ
 .77شرَيفَالرضىَ،محمدَبنَحسينَ(1406ذسَ،فلخيص الميان فی ماافاا القرآنََ،مصححَمحمدَعبدالغنىَ
حسنَ،الطبعةَالثانيةَ،بيرووَ:دارَاألضواءَ.
 .28شوكانىّ َ،
ذسَ،الستح القديرَ،دمشقَ:دارَابنَكثيرَ .
محمدَ(َ َ1414
 .29وباوبايىّ َ،
ذسَ،الميزان فی فسسير القرآنَ،بيرووَ:مؤسسةَاألعلمىَللمطبوعاوَ َ.
محمدحسينَ(َ 1390

 .30وبرسىَ،فضلَبنَحسنَ(1372سَ،مامث الميان فی فسسير القرآنَ،چا َسومَ،تهرانَ:ناصرَ سرو.

 .31وريح ىَ،فب رَال دينَ(1375سَ،مامییث المحییرينَ،تحقي قَس يدَاحم دَحس ينىَ،چ ا َس ومَ،ته رانَ:
كتابَروشىَمرتضوىَ َ.
 .27ونطاوىّ َ،
نهضةَمصرَ.
َ
محمدَسيدَ(1997سَ،التسسير الوسيط للقرآن الكريمََ،قاه َرَةَ:
 .33ووسىّ َ،
(بىتاسَ،التميان فی فسسير القرآنََ،بيرووَ:دارَإحياءَالتراثَالعربىَ َ.
محمدَبنَحسنَ َ
ذسَ،اععااف الميانی للقرآنََ،القاهرةَ:دارالمعارف.
 .34عائشةَعبدَالرحمنَبنتَالشاوىءَ(َ 1404

 .35عرفانَ،حسنَ(1388سَ،فرجمه و شرح جواهر المالغةَ،ق َ:بلغتَ .

(بىتاسَ،الصناعتين ،الكتابة و الشعرَ،تحقي قَعل ىَ ّ
محم دَبُ اوىَ،بي رووَ:
 .36عسكرىَ،حسنَبنَعبداللهَ َ

مكتبةَالعصريةَ .
ّ
 .37علىَالصغيرَ،محمدَحسينَ(1420ذسَ،الصوا اللیوى فی القرآنََ،بيرووَ:دارَالمؤرخَالعربىََ .
 .38فبرَرازىّ َ،
ذسَ،التسسير الكمير (مسافيح الیي )َ،بيرووَ:دارَإحياءَالتراثَالعربىَ .
محمدَبنَعمرَ(َ 1420
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 .39فراستبوا َ،مقصودَ(1376سَ،فبان قرآنَ،تهرانَ:شركتَانتشاراوَعلمىَفرهنهى.
ّ
ولدوندَ،محمدَمهدىَ(1376سَ،فرجمۀ قرآن كريمَ،چا َسومَ،تهرانَ:دارَالقرآنَالكري َ .
 .40ف
ذسَ،فی ظالل القرآنَ،بيرووَ:دارَالشروذَ .
 .41قط َ،س َّيدَ(َ 1425
 .42م اوردىَ،عل ىَب نَ ّ
(بىت اسَ،النكییت و العيییون فسسییير المییاوردىََ،تعلي قَعب دالرحي َس َّيدَب نَ
محم دَ َ
عبدالمقصودَ،بيرووَ:دارَالكت َالعلميةَ َ.

مؤسسةَالنشرَالسلمىَ َ.
َ
ذسَ،التمهيد فی علو القرآنََ،ق َ:
 .43محمدَهادىَمعرفتَ(َ 1415

(بىتاسَ،علو المالغة ،الميان و المعانی و المديثََ،بيرووَ:دارَالكت َالعلميةَ َ.
 .44مراغىَ،احمدَمصطَىَ َ

وكالةَالمطبوعاوَ َ،
َ
(بىتاسَ،أسالي بالغيةََ،كويتَ:
 .45مطلوبَ،احمدَ َ

مكتبةَلبنانَناشرونَ َ.
َ
(بىتاسَ،معام المصطلحاا المالغية و فطورهاَ،بيرووَ:
َ َ،
.46
نحاسَ،احمدَبنَ ّ
ذسَ،اعراب القرآنَ،بيرووَ:دارَالكت َالعلميةَ .
محمدَ(َ 1421
َ ّ .47

وفايىَعباسعلىَ،ا لذَماناَ(1395س« ،تأثيرَوا َدرَالقاىَمَاهي َباَتأ كيدَبرَزبانَتعليم ى»َ،پژوهشینامه
َّ
48
ادبياا فعليمیَ،شََ،29بهار.1395

 49هاشمىَ،احمدَ(1381سَ،جواهر المالغةَ،چا َپنُ َ،ق َ:مركةَمديريتَحوز َعلميهَق ََ.
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