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چکیده

عصر حاضر با گسترش علوم گونا گون و رونق مباحث علم زبانشناسی ،بازکاوی بافت متون ادبیی ،از جملی

قرآن کریم از بهترین زمین های تحقیقاتی است ک میتواند چشماندازی جدید ب روی عالمیان دیین و دری ی ای
تازه و نو برای فهم متون دینی بگشاید .علم سبک شناسی از جمل دانشهای نوین بی شیمار مییرود و بیا هید

کشف معانی قرآن کریم ب تحلیل زیباییهای بالغی قرآن مییپیردازد .در ایین علیم ،کیاربرد عمییق ارافتهیای
بالغی در بافت ادبی قرآن فرا روی مخاطبان زیبایی شناس قرآن قرار میگیرد .مشخص است گزینش کلمیا و
حرو در آیا قرآن ،باعث نمایش بهتر شگفتیهای بالغی در آیا قرآن خواهید شید و نشیان میدهید قیرآن

کریم کالمی است ک معانی بسیار دارد و این معانی بلند در قالب الفاظ تبلور یافت اسیت .ایین پیهوهش بیا شییو
توصیفی_تحلیلی و با استفاده از معیارهای سبک شناسی جدید در چهار سطح آوایی ،واژگانی ،نحوی و بالغی ب

چشم اندازی وسیع از زیباییهای سور مدثر دست یافت است .نتایج ب دست آمده نشان میدهد مؤلفی هیایی کی

موسیقی حا کم بر این سوره را تشکیل میدهد از بسامدی باال برخوردار است و حرو و کلما ب کار رفتی در

هر آی مطابقتی زیاد با محتوای سوره دارد و این شیو متنوعی ک خداوند ب منظور تأثیر بر مخاطب ب کار بیرده،
تجلی گاه یکی از مظاهر هنری حا کم بر قرآن کریم ب شمار میرود.

واژگان کلیدی :قرآن ،سور مدثر ،بالغت ،سبک شناسی ،سطوح (الی ها).
 -1استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان h_fahimitabar@yahoo.com
 -2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان ،نویسند مسئول seyyedmosavi1375@gmail.com
 -3دانشآموختۀ کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم dinarvand73milad@yahoo.com
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان seyedghapani@gmail.com
تاریخ دریافت1398/02/20 :

تاریخ پذیرش1399/09/09 :

97

سال پنجم ،شمارۀ سوم ،پیاپی  ،19پاییز 1399

مقدمه

از بهترین راههای سنجش زیبایی ها ،لطایف ،نظم و انسیجام آییا قیرآن ،علیم سیبک شناسیی اسیت؛ چیرا کی

اندیشوران لغوی ارزش این علم را در کارکرد صیو در انتقیال معنیا درر کیرده و بی صیو بیرای برطیر نمیودن
حاجا  ،انتقال خواست ها و رساندن اندیشۀ خویش ب دیگران یاری جست اند؛ از همین رو ،از ارتبیا صیو و معنیا

حظی وافر برده و ب اعتبار آن زیباییهای ادبی و ویهگیهای ساختار زبان را آشکار کردهاند (بشر.)119 :2000 ،

برای شناخت سبک یک زبان از یک سو ،میتوان با شناسایی ترکیب الفاظ ب این مهم دست یافیت و از سیویی

دیگر در گفتگوهای عرفی مردم هر کالمی بیار معنیایی مخصیوو خیود را دارا و هیر واژه ای دربردارنید مفهیومی

خاو است و این ارتبا میان لفظ و معنا آنچنان عمیق است ک معنای حسن یا قبح از مفهوم ب واژه منتقل شیده؛

گویی ک لفظ ومعنا همسان یکدیگر هستند و این پیوند و ارتبا  ،نا گسستنی است .علم سبک شناسی در صیدد آن

است ک با شناسایی نحو ترکیب حرو و الفاظ ،کنار یکدیگر بار معنایی آن را مورد کنکاش قرار دهد.

این ارتبا میان لفظ و معنا نشان از تحدی بزرگی دارد ک گیوی مییدان را از فصیحای عیالم ربیوده ،چنانکی

میتوان آن را یک هنر بالغی نامید ،هنری ک عبار از بیان معنا با پربار ترین لفیظ و جالیب تیرین تعبییر و در
حین حال زیباترین موسیقی و آهنگ است( .بنت الشاطیء ،بی تا )297 :با علم سبک شناسی مشیخص خواهید

شد ک این کتاب الهی شامل سبکی منحصر ب فرد است .تا کنون هیچ یک از دانشمندان مسلمان وغیر مسیلمان

از صدر اسالم نتوانست اند سبکی همچون سبک قرآن پدید آورند و نیز این علم میتواند بی عنیوان گیامی میؤثر و
تسهیل کننده در شناسایی اوج بالغت و فصاحت قرآن ،قرآن پهوهان را یاری نماید.

پهوهش حاضر در صدد است ب سبک شناسی سور مدثر پردازد و الفاظ و تعبیرا این سوره را در چهار سیطح

آوایی ،واژگانی ،نحوی و بالغی با هد تبیین جلوه ای از کالم الهی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.
 .1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1پیشینۀ پژوهش

افالطون اولین کسی است ک ب مسئلۀ سیبک اشیاره کیرده اسیت .از نظیر افالطیون هرگیاه معنیایی صیور

مناسب خود را پیدا کند ،سبک ب وجود میآید .بعد از افالطون کسی ک در ایین زمینی نیام و اثیری از او بی جیا

مانده ،ارسطو است ک در کتاب «فن سخنوری» مسئلۀ سبک را دنبال کرده است( .عبدالرئو .)15 :1390 ،

مطالعا و تحقیقا سبک شناختی در مورد قرآن قدمت چندانی نیدارد ،ا گرچی محققیان علیوم اسیالمی از

دیر باز ب مسایل ادبی و بالغی قرآن پرداخت و جلوه هایی از خصایص منحصر بی فیرد آن را آشیکار کردهانید و

این تحقیقا سنگ بنای تحقیقا سبک شناسی را تشکیل میدهد .از متخصصان ایین رشیت بی کسیانی چیون
محمد تقی بهار ،محمود فتوحی ،محمد عزام ،عبدالرحمن الرئیو  ،محمید کیریم الکیواز و جیورج ییول میتیوان
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اشاره نمود .گفتنی است امروزه بسیاری از مطالعیا و تحقیقیا حیوز زبیان شناسیی بی سیبک شناسیی متیون
زبانهای مختلف (انگلیسی ،عربی ،فارسی و جز آنها) اختصاو یافت است.

کتبی متعدد نیز دربار این علم ب رشت تحرییر در آمیده و از پیهوهش هیایی کی در راسیتای بیا علیم سیبک

شناسی است؛ میتوان ب اعجاز القرآن وبالغة النبویة اثر مصیطفی صیاد رافعیی ،مین بالغیة القیرآن اثیر احمید
بدوی ب ویهه کتاب التصویر الفنی سید قطب اشاره کرد.

در مورد نگاشت های سبک شناسی بر روی متن قرآن کریم نیز میتوان ب کتاب سبک شناسیی قیرآن کیریم

تألیف عبدالرحمن الرئو اشاره نمود .البت این کتاب ب سبک شناسی کل قرآن ب صور پراکنیده پرداختی و
یک سوره را ب صور منسجم و یکپارچ بررسی نکرده است .قابل ذکر میباشد ک مقاالتی نیز دربیار سیبک

شناسی سورههای قرآن انجام گرفت ک از آن میان ب موارد ذیل میتوان اشاره نمود:

ـ مقالۀ «تبیین ارافتهای بالغی سوره قیامت و داللتهای تفسیری آن با رهیافت سبک شناختی» ،محمود

شهبازی و اصغر شهبازی ،مجل تحقیقا علوم قرآن و حدیث ،1395 ،شمار  ،4صص  ،143-117جستار حاضر

ارای دهند یکی از مباحث بالغی قرآن کریم؛ یعنی سبک شناسی است ک بی عنیوان ییک حیوز نیوین ،ضیمن

بهره گیری از دستاوردهای علم بالغت ،با معیارهای جدید ب بررسی جلوههای سبکی قرآن مییپیردازد .پیهوهش
حاضر بیانگر آن است ک هر یک از این اسلوبها داللتهیای تفسییری مهمیی در راسیتای اهیدا کلیی سیوره

دارند .تناسب و انسجام آیا با یکدیگر و همگامی موسیقی و نغمۀ عبارا با تصاویر ،از دیگیر اراییف بالغیی
این سوره مبارر شمرده میشود.

ـ مقالۀ «سبک شناسی سور تکویر» ،علیی نظیری و کبیری خسیروی و سیمیرا جیدی ،مجلی قیرآن و علیوم

بشری ،1391 ،شمار  ،1صص  ،36-11نویسندگان کوشیده اند تا بر اساس سبک شناسی قرآنکیریم ،رابطیۀ بیین
واژگان ،مفردها ،جمعها ،تکرارها ،تعریفها ،تنکیرها و ساختارهای صرفی و نحوی مختلف و جز این موارد ،در

سور تکویر بپردازند .در این راستا انتخاب کلما و واژههای ب کار رفت در جمال و عبار های سور تکیویر

ب گون ای هدفمند میباشد و هر واژه با ساختار صرفیاش در جایگاه خود در جمل قرار گرفتی اسیت .در سیور
تکویر چیدمان کلما و عبارا و نظم و موسیقی آنها ،با معنا و مفهوم آیا  ،متناسیب و هماهنیگ اسیت ،بی
طوری ک با خواندن آن میتوان تصویر برخی از حوادث را در آستانۀ قیامت و بعد از آن دریافت کرد.

ـ مقالۀ «بررسی سبک شناسان سوره مریم» ،سمیۀ حسنعلیان ،مجل قرآن شناخت ،1389 ،شیمار  ،2صیص

 ،164-131مقالۀ حاضر بر اساس سبک شناسی و با روش توصیفی ی تحلیلی ب بررسی سور مریم میپیردازد .در
سطح آوایی یک نوع هماهنگی و توازن در موسیقی و ایقیاع سیور مزبیور وجیود دارد .تکیرار بعییی صیو ها و

کلما در افزایش ایقاع و اثرگذاری زیبای سوره و آهنگین کردن آن مؤثر افتاده است.

ـ مقالۀ «سبک شناسی سوره نازعا » ،ابوالحسن مؤمن نهاد و مرتیی سازجینی و سید محمد موسوی ،مجل

ادبی -قرآنی ،1396 ،شمار  ،4صص  ،77-65نگاشت اند پهوهش حاضر میکوشد تا نشان دهد کی ویهگیهیای
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ادبی موجود در سور نازعا از قبیل تقدیم و تأخیر ،حذ  ،التفا و زمان افعال از ویهگیهای برجسیت سیبکی

موجود در این سوره است؛ لذا با کاربست این ویهگیها ب تناسب مفاهیم و میامین موجود در سوره بیا موسییقی
عبارا آیا پی برده ک این نشان از ارافت بالغی موجود در این سور مبارک است.

ـ مقالۀ «سبک شناسی سوره حجرا » ،عباس یوسفی تازه کندی و مرتیی سازجینی و سید محمید موسیوی ،مجلی

سراج منیر ،1397 ،شمار  ،30صص  ،81-55نویسندگان بر این بیاور هسیتند کی یکیی از مهمتیرین جنبی هیای اعجیاز

قرآن کریم ،اعجاز ادبی آن است ک این امر موجب شده ک قرآن کریم از دیرباز مورد توج ادیبان و زبیانشناسیان قیرار

گیرد .با رشد و گسترش مباحث زبانشناسی در حوزههای تئیوری و کیاربردی ،دانشیمندان اسیالمی بی ارزشهیای ایین

دانش پی برده و قوانین و شیوههای آن را با دقت مورد بررسی قرار دادهاند و در پیی اجیرای آن در قیرآن کیریم بی عنوان

بلیغترین کالم هستند .در راستای این هد  ،در این نوشتار ب تحلیل سبک شناسانۀ سور حجرا پرداخت شیده اسیت.

در تحلیل سبک شناسانۀ این سوره ب س سطح زبانی ،ادبی و فکری توج شده است .در سطح زبانی این سوره ب نکیا

آوایی ،صرفی و نحوی توج شده و در سطح ادبی ب مجاز ،استعاره ،کنای و طبا پرداخت شده و در سطح فکری نییز بی

تصویر پردازیهای قرآن در مورد غیبت و همچنین علم خداوند ،اشاره شده است.

تا آنجا ک نویسندگان این جستار اطالع دارند تا کنون پهوهشی در سبک شناسی سور مدثر انجام نپذیرفت و

این پهوهش در نوع خود نوآوران و دارای رهیافتی جدید است.
 .2-1پرسشهای پژوهش

 -1سیمای کلی سور مدثر بر اساس الی های مختلف زبانی چگون است؟

 -2چگون باز شناسی سیطوح سیبک شناسیی سیور میدثر بیر روی انتقیال مفیاهیم بییانی قیرآن میؤثر و ایین

اثرگذاری براساس دادههای آماری بر روی مردم ب چ میزان است؟

 -3با سبک شناسی سور مدثر چ ویهگیهای معرفتی-اعتقادی قابل بررسی و دستیابی است؟

 .3-1فرضیههای پژوهش

 -1ارافتهای بالغی در قرآن کریم نشان از جنب های اعجاز این کتاب جاودان دارد.

 -2ویهگیهای ادبی موجود در سور مبارکۀ مدثر همچون تشبی  ،استعاره و کنای از برجستگیهای این سوره است.
 -3تناسبی وثیق و استوار میان مفاهیم و میامین موجود در سور مدثر با موسیقی نهفت در آیا دارد.

 .4-1اهمیت و ضرورت پژوهش

در پهوهش پیش رو ،اهیدا علمیی و عملیی بسییاری مترتیب اسیت کی اهمییت و ضیرور آن را آشیکار

میسازد ،از جمل در این پهوهش پی میبریم ک خدای حکیم تا چ سطحی مییان معنیا و لفیظ همیاهنگی ایجیاد
نموده و در انتقال محتوای و میامین خود ب مخاطبان خویش ب ویهه مؤمنان موفق بوده است .ب عبار دقییق
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تر در این پهوهش با استعانت از علم سبک شناسی ب عنیوان ابیزار مییزان ،اثیر گیذاری هیدایتهای خداونید بیر

مخاطبان خود تا میزانی قابل توج مشخص خواهد شد .و همچنین با الگوگیری از علم سیبک شناسیی بیر سیور

مدثر میتوان ب برداشت و تحلیلی مناسب و برآمده از کالم قرآن در ز یبایی شناختی کیالم وحیی دسیت یافیت و
این خود دلیل بر اهمیت و ضرور پهوهش حاضر ب شمار میرود.

افزون بر جنب های معرفتی و اعتقادی این سبک شناسی ،از آنجا ک در سور مدثر جنب های اجتماعی قابل

توجهی ب وفور ب چشم میخورد ،هد و ضرور مهم دیگری ک در سبک شناسی سور مدثر دنبیال میشیود،
آن است ک مشرکان مک ب عناد و لجاجت با رسول خدا

ادام میداده و برای معارض با حجیت و الگیو

بودن قرآن از افکار و اندیش های نابخردانۀ خویش کمک میگرفت اند تا ارزش قرآن را تا حد امکان تنزل دهند
و از زیر بار تکالیف الهی شان خالی کنند؛ ب همین جهت پیامبر

را با القاب شاعر و مجنون بودن خطاب

مینمودند ،بنابر این خداوند در این سوره با بهرهگیری از این رویکرد و ارافتهای بیانی خاو حالت مشیرکان

را در دنیا و آخر ب تصویر میکشاند تا موعظ و درسی برای موعظ پذیران باشد و تهدیدی استوار برابر انکیار

کنندگان عبر ناپذیر جلوه نماید.
 .5-1روش پژوهش

این پهوهش با مراجع ب منابع کتابخان ای و ب صور اکتشیافی و بیا روش توصییفی-تحلیلیی بی سیبک شناسیی

سور مبارکۀ مدثر میپردازد .در این پهوهش ابتدا واژ سبک شناسی در لغت و اصیطالح تعرییف شیده و بی جایگیاه آن

اشاره گشت است سپس با کاربست علم سبک شناسی بر روی الی های گوناگون بافت متنی سیور میدثر میورد بررسیی
قرار میگیرد و از این رهگذر ب ارافتهای بالغی و میزان تأثیر کالم وحی بر مخاطبان قرآن اشاره خواهد شد.
 .2سبک شناسی

1

سبک شناسی در زبان عربی «اسلوب» معادل سبک واز ریش سلب مییباشید .در بسییاری از معیاجم لغیوی

اسلوب (ب ضم الف) را ب معنای وج  ،،مذهب وروش [خاو] یک متن ونیز شعر میدانند (ابین دریید:1988 ،

1194/2؛ صاحببن عباد328/8 :1414 ،؛ ازهری )302/12 :1421 ،بعیی نیز ب معنای فن و فنون اشیاره کیرده

اند؛ برای مثال «اخذ فالن فی اسالیب من القول» ،معنای اسالیب در این جیا فنیون ییک سیخن را مییرسیاند کی

شخص از آن اثر پذیرفت است و معنای دیگری ک نیز میتوان از آن اخذ کرد عبار از طریق وراهیی اسیت کی

ممتد باشد( .ابن منظور473/1 :1414 ،؛ طریحی)83/2 :1375 ،

سبک در اصطالح ادبیا فارسی عبار از روش خاو فهمیدن وبییان افکیار بی وسییلۀ ترکییب کلمیا و

انتخاب الفاظ است ک وابست ب هیئیت و طیرز تفکیر گوینیده ییا نویسینده در بیار «حقیقیت» اسیت( .دهخیدا،
1. Stylistics
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 .)1029/16 :1373گفت اند سبک ب معنیای طیرز ،شییوه و روشیی خیاو اسیت کی شیاعر ییا نویسینده ادرا ر
واحساس خود را در خالل آن بیان میدارد و در واقع طرز بیان آنچ درون شاعر جریان دارد ،میباشید( .معیین،

)827 :1381

در اصطالح ادبی «سبک شناسی» یا «االسلوبیة» چنین تعریف شده است:

«علم یوضح الخصائص البارزة التی تتوفر لدی المرسل و التی بها یؤثر فی حریة التقبل لدی المتلقی بیل ننی

یفرض علی هذا المتلقی لونا معینا من الفهم و االدرا ر» (حربی« ،)15 :2003 ،علم سبک شناسیی خصوصییا

بارزی را ک نزد فرستنده است روشن میکند و آنچ ک ب ب واسیطۀ آن در ازای قبیول و پیذیرفتن مطالیب نیزد

در یافت کننده اثر میگذارد ،بلکی همانیا بیر در یافیت کننیده صیبغ و رنگیی مشیخص از فهیم و ادارر را میورد

مالحظ قرار میدهد».

بعیی نیز در تعریف این علم چنین گفت اند« :فاالسلوبیة الیوم هی :دراسة للغة ،و هی ایییا دراسیة للکیائن

المتحول باللغة و هی کذلک دراسة للعمل االبداعی» (بومصران« ،)8 :2011 ،سبک شناسی امروزه چنین تعریف

میشود :زبان پهوهی ،همچنین مطالعۀ موجودا تغییر پذیر در زبان و نیز بررسی کارهای خالقان است».

ب بیانی روشنتر سبک شناسی علمی اسیت کی میتکلم بیا الفیاای کی بیر روی میتن پییاده میکنید ،در پیی

فهماندن طرز تفکر خود با یاری از شیوه هایی است ک الفاظ را سرشار از احساسا درونی خود کند تا زمینۀ نیل
ب غایت و مقصود را برای مخاطب متن فراهم سازد و در خالل آن نیز بیشتر ین اثرگذاری را بر شنوندگان خیود

داشت باشد.

 .3سیمای کلی سورۀ مدثر

سور مبارکۀ مدثر از سورههای مکی است و هفتاد و چهارمین سور قرآن ب شمار میرود .دلیل اینک جیزء

سورههای اوایل بعثت بوده ،شامل مباحثی چون انذار مسلمانان توسط رسول اکرم

و تبیین عظمت و مقیام

عالی قرآن کر یم است و منکران قرآن در این سوره تهدید بی ورود بی جهینم و سیوزاندن در آتیش شیده انید ،در

نهایت این سوره کسانی را ک ب اوامر و نواهی الهی اعتنیا نکیرده ،میورد نکیوهش قیرار داده اسیت( .طباطبیایی،
)79/20 :1402

برای بررسی سبک شناسانۀ سور مبارکۀ مدثر نیاز است ب تقسیم بندی آیا از جهت اسلوب مختلف حا کم

بر سوره پرداخت شود؛ زیرا در هر دست از سیا ها ،مطالب و قواعد اصول کلی سوره بیان شیده اسیت و ایین در
سطوح مختلف سبک شناسی ،مخاطبان را متوج هماهنگی سبکی موجود در سییا های مختلیف سیوره خواهید

کرد ،در این راستا بایستی ب دست بندی آیا سور مدثر پرداخت شود:
آیات  :7- 1فرمان خداوند ب رسول اکرم

توسط رسول خدا
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آن.

آیات  :31-8هشدار مردم ب سختی روز قیامت و تهدید شدید خدا بر مالمت کنندگان قرآن و مسخره نمودن
آیات  :48-33تنزی قرآن از سحر و اثبا آن ب عنوان یکی از نشان های بزر حق

آیات  :56-49بیان تعجب رویگردانی از حق توسط کافران و یادآوری ب آنیان بیرای پیذیرش حیق و معرفیی

گروهی ک اهل تقوی واهل مغفر ب عنوان پند پذیران هستند.
 .4سطوح (الیههای) سبک شناسی سورۀ مدثر

اکنون بایستی ب تحلیل این سوره پس از آشنایی مختصری با آن در چهار سطح آوایی ،معنا شناسیی ،ترکیبیی

و بالغی ب شیو علم سبک شناسی پرداخت شود.
 .1-4سطح (و الیۀ) آوایی

قرآن کریم ب صور شنیداری ن نوشتاری بر رسول اکرم

نازل شیده اسیت ،بی همیین جهیت سیطح

آوایی آن ضرور و اهمیت زیادی در بهره وری از کالم الهی برای اثرگذاری در عمیق جیانهیا خواهید داشیت.
(کواز .)303 :1386 ،آنچ در این بخش از سطح سبک شناسی مهم ب نظر میآید توج بی سیطح آواییی سیور

مدثر با توج ب صو برآمده از تکرار حرو و کلما  ،موسیقی و آهنگ حیا کم بیر سیوره و همچنیین بررسیی
صنایع ادبی ،از جمل سجع ،استعاره و تشبی است ک در بخش پیش رو ب آن پرداخت خواهد شد.

 .1-1-4سا ختار آوایی واژگان

برای شناخت پای واساس وساختار صوتی واژگان باید بی نیوع هجاهیای صیوتی تشیکیل دهنید ایین کلمیا

آشنایی داشت باشیم؛ لذا اگر هر کلم ای را ترکیبی از صیامت و مصیو ها بیدانیم و ییا بی عبیارتی بنیابر تقسییم
هجاهای کوتاه ،متوسط (باز و بست ) ،بلند (بست  ،مزدوج بست ) بدانیم ب شناخت ما نسبت بی سیطح آواییی میتن
سوره کمک زیادی میکند .برای شناخت هجاهای کوتاه ،متوسط و بلند جدول زیر تنظیم شده است .ک حیرو

بی صدا را با رمز «و» و حرو حرکت دار را با رمز «ح» نشان میدهیم:

1

2

نوع هجاها

هجای کوتاه

رموز

وح

هجای متوسط باز

وحح

هجای بلند بست

وححو

3

هجای متوسط بست

5

هجای بلند مزدوجبست

4

جدول ( )1انواع هجیهای صوتی

وحو

وحوو

توضیح

صامت+حرکت کوتاه
صامت+حرکت بلند

صامت+حرکت کوتاه+صامت
صامت+حرکت بلند+صامت

صامت+حرکت بلند+صامت+صامت
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حال ب عنوان نمون هایی از ساختار واژگان ،برخی آیا سور مدثر را هجایابی مییکنیم ،بی چنید مثیال زییر

توج کنید:
ْ ُ َّ ِّ
ُ
ُ
آیۀ « :1یأیها المدثر»( :یا ای ی هل مد دث ثر)

و ح ح /و ح ح /و ح  /و ح و /و ح و /و ح و /و ح و

تعداد هجاهای کوتاه  1وتعداد هجاهای متوسط باز 2تا وهجاهای متوسط بست  4تا است.
ُ
ُ
آیۀ « :2ق ْم فأ ِنذ ْر»( :ق ْم ان ِذر)
و ح و /و ح و /و ح /و ح و

این آی فقط  1هجای کوتاه و3تا هجای متوسط بست است.
ْ
ُ
آیۀ « :4علی الک ِاف ِر ین غ ْی ُر ی ِسیر»( :ع لل کا ِ ری ن غی ر ی سیر)

و /و ح و /و ح /و ح ح /و ح /و ح و  /و ح /و ح /و ح ح و

تعداد هجاهای کوتاه  5تا وتعداد هجاهای متوسط باز  2تا وهجاهای متوسط بست  2تا ونیز تعداد هجاهای بلند

بست  1عدد میباشد.

با توج ب مثالهای فو معلوم میشود ک ساختمان هجای آیا متغیر و نظام تطور گون ای را مییسیازند .و

برای نشان دادن بسامد هجاهای سور المدثر ب نمودار شماره ( )1ک تعداد نوع هجا در مقابل آن در هر قسیمت

درج شده است ،توج کنید:

نمودار شمارۀ ()1؛ بسامد هجایی در سورۀ مدثر
هجای بلند مزدوج
بسته0 ,

هجای بلند
بسته20 ,

هجای کوتاه
هجای متوسط باز
هجای متوسط بسته

هجای کوتاه279 ,

هجای متوسط
بسته226 ,

هجای بلند بسته
هجای بلند مزدوج بسته

هجای متوسط باز,
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چنانچ در نمودار فو مشاهده میکنید تعیداد هجاهیای کوتیاه و متوسیط بسیت نسیبت بی هجاهیای دیگیر
بیشتر است ،ک بین دو هجای مذکور ،هجای کوتاه بسامدی بیشتر را در بر دارد وایین نشیان دهنید رییتم تنید
ومتحرکی است ک بر آوای الفاظ این سوره حا کم میباشد.
نکت ای ک باید ب آن توج نمود ،آن است ک ر یتم همان جر یان یافتن آوای آیا ب طور منظم و هماهنیگ
است ک در ساختار ویه قرآن قابل پیگیری است ،گویا براساس معیارهای علم عروض و تفعلی هیا ییا اسیباب و
وتد نمیتوان بر آن حکم کرد و آن را باز شناخت ،هرچند ک برخی از آیا آن ب وزن شعر آمده است .علت آن
است ک قرآن اساسا شعر نیست؛ اما ر یتم آن ،با وجود اینک از اوزان شیعر بی شیمار نمیآیید ،محسیوس اسیت.
(کواز)305-304 :1386 ،
باید گفت تناسب معنایی و ریتم آهنگینی بر این سوره حکم فرما است ،ب عنیوان نمونی در آییا  8الیی10
َّ ُ
ُ
ور* فیذ ِلك ی ْومئیذ یی ْو ٌم ع ِسیی ٌر* علیی
این سوره ،صحن هایی از روز قیامت را فیاسازی میکند« :فإذا نقر
فی الناق ِ
ِ ِ ِ
ْ
الک ِاف ِر ین غ ْی ُر ی ِسیر» ،باتوج ب کلمۀ «ناقور» ک ب معنای هر چیزی است ک بی آن مییکوبنید تیا صیدا کنید ،و
تعبیر« نقر در ناقور» این آیا فیای قیامت را با توج ب ریتم کوبنده ای ک دارد بر مخاطب روشن میسازد ،این
مسئل را میتوان با توج ب تعداد هجاهای این س آی ب دست آورد؛ زیرا بسامد هجای کوتاه  15مورد مییباشید و
بعد از آن  8مورد هجای حرکت بلند بیشتر ین بسامد را در بر میگیرد و هجای متوسط بست و بلند بست هرکدام
 4هجا را در آیا تشکیل میدهند.
 .2-1-4آوای حروف

سطح آوایی از مهمتر ین سطوح شناخت شده در علم سبک شناسی است و مقدم و کلید سطحهای دیگر این
علم میباشد .در عبارا و جمال زیبای الهی آواهایی دقیق و مدیریت شده ،ب کار رفت و در حیرو و الفیاظ
نیز ب بهترین شکل ممکن سامان یافت است .آوای منسجم و منظم حیا کم بیر سیوره در بیین عبیارا وجمیال
بیوده تیا
آیا جلب توج میکند .همچنین سیاختمان کلمیا متناسیب بیا شیرایط محیطیی عصیر پییامبر
بیشتر ین تأثیر را بر مخاطبان خویش بگذارد .تمام کسانی ک راز موسیقی آن را درر میکنند ،معتقد هستند ک
هیچ هنرمندی نمیتواند با تناسب طبیعی الفاظ قرآن و آوای حرو آن برابری یا رقابیت کنید و هییچکیس تیوان
ندارد ک حتی بر یک حر آن ایراد بگیرد( .معرفت)386 :1381 ،؛ چراک هماهنگی حرو هر کلم نسیبت
ب حرو کلما همردیف آن ،چنان همساز و دمساز ب شمار میروند ک از آهنگهای وز ین و نواهای متیین و
افسونگر حکایت دارد .تمامی انواع جاذب های شعری در این نثر مسجع جلوهگر است( .همان)356 ،
اما مسئلۀ اثرگذار در چینش حرو تکرار برخی حرو در کلم ویا عبار آیا میباشد .پدید تکرار یک
امر مؤثر در اعجاز بیانی قرآن است .تکرار حرو امکان دارد در کل سوره یا در یک واژه ب کیار رود ،و در هیر
کدام معنای شد  ،مالیمت ،استحکام ،جزالت ،استواری ،پنهان یاآشکار وغیره را افاده خواهد کرد.
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برای مثال ،تکرار حر در مصدر مزید «تشیید» ،عالوه بر داللت بر مدلول اصیلی ایین میاده ،یعنیی بلنیدی
ُ ُ
یک بنا در بر دارند ویهگی معنایی تقویت و استوار داشتن آن نیز میباشد ،چنیان کی صیر یح آییۀ «أ ْینمیا تکونیوا
ُ
ْ ْ ُ ْ ُ
ُید ِرکک ُم الم ْو و ل ْو ک ْن ُت ْم ِفی ُب ُروج ُمش َّیدة» گیواهی مییدهید( .بنیت الشیاطیء )345 :1376 ،و در مثیالی دیگیر
َّ
َّ
َّ
ُ ْ ُ ُ ِّ َّ
ْ ِّ ْ ْ
یاس*
اس الخن ِ
اس* ِمن شیر الوسیو ِ
اس* ِنل ِ الن ِ
اس* م ِل ِك الن ِ
َّتکرار حر «سین» در سور ناس«ْ :قل أعوذ ِبرب الن ِ
َّ
َّ
الذی ُیو ْسو ُس فی ُص ُد َّ
اس» (ناس )6-1/این وسوس برآمده از تکرار سین با فیای سوره
ِ
ِ
ِ
اس* ِمن ال ِجن ِة و الن ِ
ور الن ِ
ِ
تناسب دارد .خداوند فرمان داده است تا از شیطان ک با وسوس اش جن و انس را میفریبد ب او پناه برند .حیر
سین بر تصویر حالت پنهان داللت دارد (کواز.)309 :1386 ،
باتوج ب توضیحا داده شده بسامد حرو سور مدثر در جدول شمار ( )2خواهد آمد .بسامدهای مختلف
ک ارتبا خاو حرو با معانی نمایان میکنند.
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با بررسی جدول شمار  2مشخص میشود ک فیای هولنا ر روز قیامت با سبکی خاو در قالیب الفیاظ و

اصوا سامان یافت و ب کارگیری حرو و آوای برآمده از حیرو در سیور میدثر ،بی خیوبی در رکیاب عبیارا
وآیا گنجانده شده است:

 -1دو حییر «ن» و «م» شییامل حروفییی هسییتند کی بیشتییر ین تکییرار را در سییور مییدثر دارنیید .اییین دو حییر

زیرمجموع حرو جهر قرار میگیرند و در عین حال دارای صفت غن نیز میباشند .وج افترا این دو حر آن

است ک «ن» جزء حرو ذلقی و «م» از حرو شفوی است .در این سوره هنگام توصیف و تبیین فیای قیامیت و
بیان حوادث آن روز از حرو نون و میم استفاد زیادتری نسیبت بی حیرو دیگیر شیده اسیت در ایین دو حیر ،
صفت غن وجود دارد ک ب هنگام تلفظ حالت موسیقیایی خاصی ایجاد مینماید ک در ذهین مخاطیب تصیویری از

هراس و تردید نقش میبندد .این موسیقی ب بهترین شکل فیای روز قیامت را ترسیم میکنید .ایین سیازش معنیا و
َّ ُ
ُ
ور* فیذ ِلك ی ْومئیذ یی ْو ٌم ع ِسیی ٌر﴾
موسیقی حرو را در آیا  9-8این سوره میتوان مشاهده کیرد« :ف ِیإذا ن ِقیر
فیی النیاق ِ
ِ
(مدثر« )9-8/هنگامی ک در صور دمیده شود پس آن روز روز سختی است» دو حرو نون و مییم در بیین حیرو
دیگر فیای حا کم بر روز قیامت را با لحنی مناسب ب مخاطیب منتقیل میسیازد و بی نیوعی دمییدن صیور را تینش

آورتر نشان میدهد؛ زیرا اصوا نقشی مهم را در کشف انفعاال نفسانی و طاقا بشیری بیازی میکنید ،بی بییانی
دیگر اصوا مظهر انفعال نفسانی است و این انفعال بشری سبب تنویع و تفاو در ایجاد صو بوده و هیر آنچی

از صفا حرو  ،نظیر غن  ،مد بر میآید ،بر اضطراب نفس شنونده میافزاید( .حاجی زاده)15 :1391 ،

 -2این صناعت در حرو دیگر نیز نهفت است ،در جدول بیاال بعید از «الیف» ،بیشتیر ین بسیامد در مییان
َّ َّ
حرو را حر «ل» دارا میباشد .این حر برای تأ کید ،بهترین کارآیی را دارد ،ب عنوان مثیال« :کیال ِننی ُ کیان
َّ ُ
لیا ِتنا ع ِنیدا» (مدثر)16/؛ «هرگز چنین نخواهد شد چراک نسبت ب آیا ما دشمنی میورزدِ « ،».ن ْن هذا نال ق ْول
ْ
ُ
البش ِر» (همان)25/؛ «این آیا جز سخن انسان نمیباشد» ،و در آیۀ «ال ت ْب ِقی و ال تذ ٌر» (همان)28/؛ «ن چییزی
را باقی میگذارد و ن چیزی را رها میسازد» .در این آیا «کال» ک معنای "هرگز" را افاده میکند و «اال» و «ال»

نیز چنان آهنگی دارند ک آوای سنگین آن در کن وجود مخاطب اثر میگذارد .از این رو ،حیر «ل» و «الیف»
ب نوعی تشدید و تأ کید میرسانند .گفتنی است ادوا «کال»« ،ال» و «اال» در نحیو افیاد تأ کیید مینماینید و در

کنار حر «الف» مشدد بودن جمال و عبارا آی را بنا میکنند و این مطلب مؤید تشدید و تأ کیید برآمیده از

حر «ل» و «الف» است.

 -3نمون هایی در موارد مختلف ،پدید آوایی حرو  ،ارتبا و تناسب آن را نماییان میکنید ،بیرای مثیال «و
ر َّبك فک ِّب ْر» (همان)3/؛ «و پروردگار را بزر بشمار» ،در این آی حرو «ر»« ،ب»« ،ر» چنان در کنیار هیم

چیدمان شدهاند ک «ربک فکبر» را اگر از آخر حر یعنی راء و ب سمت ابتیدای «ربیک» بخیوانیم نییز همیان
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عبار  ،یعنی «ربک فکبر» را مشاهده خواهیم کرد .در واقع این ارتبا تنگاتنگ در کنار هم مخاطب را بی امیر
کالم واقف میکند همچنین آهنگ و شیوایی کالم را چنان زیبا جلوه میدهد ک بزر شماردن پروردگیار در دل

شنوندگان الن میکند.

 .3-1-4آوای ناشی از تکرار واژگان

َّ ُ
ُ
ور» (مدثر« ،)8/و م َّهد لی ُ ت ْم ِهییدا» (میدثر ،)14/تکیرار واژه را
در برخی آیا این سوره «فإذا نقر
فی الناق ِ
ِ ِ ِ
مشاهده میکنیم ک از یک ریش ولی با ساختار متفاو بیان شده است .تکرار واژگان درییک آیی و ییا در چنید

آیۀ متفاو شگردی بسیار مدبران ب شمار میآید ک متکلم با فصاحت و بالغت شیرین و زیبا بیرای تأ کیید بیر
واقع ای ک خالصۀ آن رویداد در آن واژه گنجانده شیده ،آن را بیا مشیتقا مختلیف و ییا ماننید همیان شیکل و
ساختار واژه اولی ک ب کار برده است در سخن اجرا میسازد .تکرار واژه در بسیاری از آیا با مشتقا متفاو

حوصل شنونده را میکاهد.
َّ ُ
ور» ،شب فعل و ب معنای شیپور ییا صیور اسیت کی بیرای تأ کیید و
در آیا ذکر شده ،برای نمون واژ «الناق ِ

ایجاد اضطراب در فیای قیامت بیشتر ین هماهنگی و تناسب را دارد.
َّ ْ ُ ْ
َّ
َّ ُ ُ
ُ
َّ
همچنین در آیا «فق ِتل ک ْیف قدر* ث َّم ق ِتل ک ْیف قدر»« ،فقال ِن ْن هذا ِنال ِس ْح ٌر یی ْؤث ُر* ِن ْن هیذا ِنال قیول البش ِیر»؛

کلماتی ک زیر آنها خط کشیده شده ،نشان از تأ کید و اهمیت آنها دارد ک در آیا بیا آهنیگ و موسییقی زیبیا و

شیوا در حول فیای موضوع مورد بحث آی  ،تکرار میشود ،و ممکن است فعل یا اسم ،یا حر یا جمل تکرار شود.
ُ ُ
ُ
َّ
َّ
نمونۀ دیگر «فق ِتل ک ْیف قدر» این جمل (با توج ب سیا ) نفر ین ،و جملۀ بعدی «ث َّم ق ِتل ک ْیف قیدر» تکیرار
همان نفر ین و تأ کید آن است( .طباطبایی136/20 :1374 ،؛ محیالدین)279/10 :1415 ،

 .4-1-4فاصله (سجع)

فاصل  ،زمان استراحت (مکث) در سیخن گفیتن اسیت و بی ز یبیا جلیوه دادن کیالم میافزایید (زرکشیی:1410 ،

 )54/1ب عبارتی ،ب نغم و خوش آهنگی ک در کلما پایانی آیا ایجاد میشیود« ،فاصیل »گوینید( .رکنیی ییزدی،
 .)188 :1379البت علما و دانشمندان اسالمی در نسبت دادن دو کلمۀ فاصل و سجع ب قرآن دو گروه میشوند:

 .1گروهی ک کلمۀ سجع در قرآن را میپذیرند؛  .2گروهی ک سجع در قرآن را نمیپذیرند و آن را منحصر ب

اشعار و متون ادبی میدانند.

و هر کدام دلیل خود را دارند ک از حوصلۀ این نوشتار بیرون است .لکن ،ما در این جستار ترجیح میدهییم

ک از کلمۀ فاصل استفاده کنیم.
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فواصل آیا یکی از دالیلی است ک ما را ب اثبا اعجیاز بییانی قیرآن کیریم نزدییک میکنید ،و در هنگیام

قرائت و خوانش آیا الهی آنچنان آهنگ و موسیقی و نظمآهنگی خاو را در زبان جاری میسیازد کی حتیی
بدون فهم آن کلما  ،وجود فاصل شنونده را ب خود جذب میکند.

حال ب بررسی فواصل آیا در سور مدثر میپردازیم:
ْ
ِّ
ُ
َّ
در ابتدای آیا سوره ،خداوند متعال میفرماید« :یا أیها ال ُمدث ُر* ق ْم فأ ِنذ ْر* و ر َّبك فک ِّب ْر* و ِثیابیك فط ِّه ْیر* و
ْ
َّ ُ
ُ
الر ْجز ف ْاه ُج ْر* و ال ت ْم ُن ْن ت ْست ْکث ْر* و لر ِّبك ف ْ
ٌْ
ْ
ٌ
یاف ِر ین
اصب ْر* فإذا نقر
ِ
ِ
ور* فذ ِلك یوم ِئذ یوم ع ِسیر* علی الک ِ
فی الناق ِ
ِ ِ ِ ِ
میباشد در آیا ابتیدایی بی بیرانگیختن ایشیان
غ ْی ُر ی ِسیر»؛ (مدثر )10-1/ک مخاطب آنها پیغمبر اکرم

میپردازد .عالوه بر آن پس از چند آی خبر قیامت را هشدار میدهد .پایان های ایین آییا بیا حیر «ر» خاتمی

مییابیید .و نکتییۀ قابییل توجی آن اسییت کی در ضییمن فواصییل آیییا مییذکور ،در اوایییل آیییا بییرانگیختن رسییول
خدا

و در اواخر آن روز قیامیت و نفیخ صیور را بی تصیویر میکشید ،میتیوان ارتبیا اواییل بعثیت رسیول

را با قیامت در پایان های مشاب در نظر گرفت.
اکرم
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
«ذ ْرنی و م ْن خلقت و ِحیدا* و جعلت ل ماال َّممدودا* و ب ِنین شهودا* و مهد ل تم ِهیدا* ث َّم یطمع أ ْن أ ِز یید*
ِ
ُْ ُ
َّ َّ
ُ
ُ
اسیت،
کال ِنن ُ کان لیا ِتنا ع ِنیدا* سأر ِهق صعودا» (مدثر )17-11/در این آیا بالفاصل خطاب بی پییامبر
اما بۀ جمل تهدید سو پیدا میکند .این دست از آیا ب پایان ای با حر «الف» ختم شده است ،کلمۀ «وحیدا»

ک حال از فاعل «خلقت» میباشد ،و حاصل معنایش این است ک مرا با آن کس ک خود او را آفریدم واگذار ،با
آن ک هنگام آفریدنش ک احدی با من در آفرینش وی شریک نبود .و پس از آفرینش ب بهتر ین گون تیدبیرش

کردم ک با توج ب روایا بسیار ک وارد شده اسیت ،آییۀ ییازده و بیسیت آیی بعید از آن دربیار ولیید بین مغییره

میباشد( .طباطبایی)134/20 :1374 ،
َّ ُ َّ
َّ ُ
فواصل بیستویک آیۀ بعدی دوباره با حر «ر» ی ماقبل مفتوح ی ذکر شده اسیت؛ « ِننی فکیر و قیدر* فق ِتیل
َّ
ُ
ُ
َّ ُ
ْ
َّ ُ ُ
ک ْیف قدر* ث َّم ق ِتل ک ْیف قدر* ث َّم نظر* ث َّم عبس و بسر* ث َّم أ ْدبر و ْاستکب ْر* فقال ِن ْن هذا ِنال ِسی ْح ٌر ُیی ْؤث ُر* ِن ْن هیذا
ُ
َّ ُ ْ
ٌ ِّ ْ
ُ
ِنال ق ْول البش ِر* سأ ْص ِلی ِ سقر* و ما أ ْدرئك ما سق ُر* ال ت ْب ِقی و ال تذ ُر* ل َّواحة للبش ِر* عل ْیهیا ِت ْسیعة عشیر*  ...و میا
َّ ْ
ِّ ْ
ْ
ْ ُ
َّ ْ
َّ ْ
َّ
ِهی ِنال ِذکری ِللبش ِر* کال و القم ِر* و ال ْیل ِنذ أ ْدبر* و الص ْبح ِنذا أ ْسفر* ِننها ِل ْحدی الکب ِر* ن ِذیرا للبش ِر* ِلم ْن شاء
ِ
ِ
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
ِم ْنکم أن یتقدم أ ْو یتأخر» (مدثر )37-17/پایان های آیا با دو کلمۀ «فکر» و «قدر» ک بر وزن َّفعل مییباشیند،
تغییر مییابند و این سبک تا دو آیۀ بعد از آن ادام دارد .سپس با آیاتی ی ک زیر آنها خیط کشییده شیده و حیال
ولید را ک بعد از تفکیر و تقدیر ب خود گرفت بود ،ممثل میسیازد ،و بیا لطییفتیر ین و در عیین حیال رسیاتر ین

تمثیل مجسم میکند( .طباطبایی ،همان)136 ،ی پایان بدون تشدید را حفظ مینماید.
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در آیا بعدی ب استحقا دریافت پاداش یا جزا برای هر کس برابر آنچ انجام داده (کسب اعمال نیک و

بد) اشاره میشود .و همچنین پرسش و پاسخهایی میان بهشتیان و دوزخیان ک گویا با آرامی و صبوران رد و بدل

میشود ،در این فیا ب بهترین و مناسبترین لحن و سبک در پایان های آیا آورده شده کی شیامل حیر «ن»

میگردد و در بسیاری از آیا قبل از «ن» ،حر «ی» نیز ذکر گشت است کی یکیی از حیرو میدی مییباشید.
ْ
ُ
ْ
ٌ َّ
ُ
ُ ْ
ْ
«کل نفس ِبما کسبت ر ِهینة* ِنال أ ْصحاب الی ِمی ِن* ِفی ج َّنا یتساءلون* ع ِن ال ُم ْج ِیر ِمین* میا سیلکک ْم ِفیی سیقر*
ِ
ُ ُ ِّ
ْ
ُ ُْ ْ
ُ ْ
ْ ِّ
ُ
ُ ُ ُ
ِّ
قالوا ل ْم نك ِمن ال ُمصلین* و ل ْم نك نط ِع ُم ال ِم ْس ِکین* و ک َّنا نخوض مع الخ ِائ ِیین* و ک َّنا نکذ ُب ِبی ْ ِوم الدی ِن* ح َّتیی
ْ
ْ
ُ َّ
أتئنا الی ِقی ُن* فما ت ْنف ُع ُه ْم شفاعة الش ِاف ِعین* فما ل ُه ْم ع ِن َّالتذ ِکر ِة ُم ْع ِر ِضین» (مدثر)49-38/
ٌ
ٌ
ُ ْ
ْ
در آیۀ «کل نفس ِبما کسبت ر ِهینة» ،کلم « ر ِهینة » در این آی مونث رهین نیست؛ ز یرا در فعیل بی معنیای
ِ
مفعول مذکر و مؤنث یکسان میباشد و فقط اسم و ب معنای رهن است ،مانند شتیمة ب معنیای «شیتم» و گیویی
ّ
فرموده است :کل نفس بما کسبت رهین( .زمخشری654/4 :1407 ،؛ طبرسی)487/6 :1375 ،

شروع میشود سپس در آخر آیا با توصی بی چنیگ
در ابتدای آیا سور مدثر با انذار رسول اکرم
ْ
ٌ
َّ
ُ
ُ
انداختن ب قرآن و اینک کتاب الهی منبع پند آموختن است ،خاتم مییابد« :کأنه ْم ُحم ٌیر م ْسیت ِنفرة* ف َّیر ِم ْین
ُ ْ
َّ
َّ
ْ
َّ
ُ ُ
َّ َّ ْ ٌ
ق ْسور ِة* بل ُی ِر ید کل ْام ِری ِّم ْنه ْم أ ْن ُی ْؤتی ُص ُحفا منشرة* کال بل ال یخافون اال ِخرة* کال ِنن ُ تذ ِکرة* فمن شاء ذکر ُه*
َّ
ْ ُ
َّ ُ ْ ُ ْ
ْ ُ ْ ْ
و ما یذک ُرون ِنال أ ْن یشاء الل ُ هیو أهیل َّالتقیوی و أهیل المغ ِفیر ِة» (میدثر )56-50/ایین آییا در مقطیع هیایی بیا
پایان های مناسب ک تمامی آنان با حر هاء ذکر شده ،خاتم مییابد.
 .5-1-4تضاد (طباق)

تیاد (طبا ) شیوهای بالغی است ک واژهای را درست در معنیای مخیالف آن بی کیار ببرنید (طیاهر خیانی،

41 :1383؛ هاشمی .)381 :1379 ،باید گفت بافت متنی قرآن ب گون ای یکنواخت و در سطحی باال قرار گرفت
و از هرگون اختال گویی یا تناقض در گفتار ب دور است( .معرفت)563 :1381 ،

تیاد در سور مدثر در کلماتی نظیر "الیل و النهار"" ،جنا و نار"" ،تقدم و تأخر" متبلور گشیت اسیت .هیر

کدام از الفاظ باتوج ب جایگاه خود در کامل کردن مفهوم و معنای آیا نقشی ب سزا دارند ،عیالوه بیر آن تقابیل
واژگان در بسیاری از موارد منجر ب تناسب آوایی در گفتار و تعبییرا قیرآن کیریم مییشیود ،بیرای نمونی کلمیۀ

"سقر" یا "نار" را ذکر مینماید و در مقابل "جنا " و راههای رسیدن ب آنهیا را بییان میکنید تیا مخاطیب قیرآن
نقش هر کدام از مسیرهای گمراهی و هدایت را ب خوبی درر کند .عالوه بر آن میتوان گفت امکیان شیناخت

یک شیء در کنار ضد خود بیشتر میباشد و ب شنونده درکی بهتر از آن میدهد.
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 .2-4سطح واژگانی

مطالعۀ معنای واژهها ،عبارا و جمال در سطح معناشناسی بررسی میشود .در تحلیل معنایی همواره تالش

میگردد تا تأ کیدی بر آنچ باشد ک کلما ب صور قراردادی و اعتباری معنا میدهند .این رویکیرد فنیی بیا
معنای عینی و عام سروکار دارد لکن وارد توجی معنای ذهنی یا موقعیتی نمیشود؛ پس باید گفت« :معناشناسیی

زبانی با آن معنای قراردادی سروکار دارد ک با استفاده از واژه ها ،عبارا و جمال زبان منتقل میشود( ».یول،

 )138 :1385در واقع این سطح ،ارتبا واژه با معنای آن را ب وضوح بررسی میکند تا آشکار شود آییا ییک واژه
وجود خارجی دارد یا خیر و اینک در چ سطح و مراتبی از معنا میباشد؟

 .1-2-4ویژگی واژگان در سوره

قرآن کریم حاوی واژگان و عباراتی است ک جایگاه آن واژگان ب نحو احسن سازمان بندی شده اسیت ،چی

بسا ممکن است واژهای ،هممعنای واژهای دیگر ،ب کار رفت ؛ اما شد و حد اثر گیذاری هرکیدام از الفیاظ در
روان مخاطب خویش متفاو باشد و از این رهگذر میتوان این کیاربرد را یکیی از مظیاهر و نمودهیای همیاورد

طلبی و تحدی قرآن ب شمار آورد.
ْ ُ َّ ِّ ُ ُ َّ ِّ
در ابتدای آیا سور مدثر ،خدای سبحان میفرماید« :یا أیها المدثر» مدثر از ماد « ِدثار» ریشی گرفتی و بی
معنای پی یدن جام و پتو [گلیم] ب خود در هنگام خواب میباشد و ب همین جهت ب همیان حیالی کی رسیول
داشت  ،یعنی «پتو ب خود پی یده» مورد خطاب قرار گرفت  ،و این واژه استعمال شده است تا مالطفیت
خدا
ْ ُ َّ ِّ ُ
را ب بهترین شکل ب مخاطب خود برساند ،نظیر جملۀ «یا أیها المزمل» (مزمل )1/کی انیس و مالطفیت را میی
رساند( .طباطبایی)124/20 :1374 ،

و در ادامۀ آیا  ،خداوند متعال برای توصیف فیای تنشزا و هولنا ر روز قیامت میفرماید« :فذ ِلك ی ْوم ِئذ
ْ
ی ْو ٌم ع ِسی ٌر* علی الک ِاف ِر ین غ ْی ُر ی ِسیر» در آیۀ نخست واژ «ع ِسی ٌر» ب معنای سختی را ب کار برده است ،و در آییۀ
بعد واژه عسیر نیامده است و البت میتوانست این کلم (ع ِسی ٌر) را بار دیگر ذکر کند؛ چرا ک فیای قیامیت بی
یقین بر کافران سخت و مشقت آور است( ،عدول از ایین کیاربرد و گیزینش واژ غییر یسییر) چی بسیا ترکییب
معنایی «عسیر» و «غیر یسیر» را کالمی اثرگذار و دارای آهنگی رسا و منظم جلوهگر سازد.
در آیۀ فو «غ ْی ُر ی ِسیر» صفتی دیگر برای کلمیۀ «ییوم» اسیت ،و عسیر آن را ،تأ کیید نمیوده و ایین نکتی را
میفهماند سختی آن روز از یک جهت و دو جهت نیست ،بلک از هر جهت است (همان )134 ،البت عالوه بیر
آن ،میتوان گفت در دو آیۀ بعد ،از واژ عسیر استفاده نشده است؛ چون این تغییر ب آی زیبایی بخشیده ،و اگیر
واژ عسیر میآمد نظم آن ضعیفتر میشد و موجبا تکرار ممل را فراهم میآورد.
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از طرفی در ادامۀ آیا ب دو کلمۀ با معنای مشترر برخورد میکنیم ،ب عبارتی دو کلم از دو ماد جداگان
ُ
هستند ولی معنای مشترکی دارند -و همانند آن در قرآن نیز مشهود اسیت -در آییۀ شیریف « :ال ت ْب ِقیی و ال تیذ ُر»
(مدثر )28/ب باور برخی از مفسران دو کلمۀ «تبقی» و «تذر» متراد و معنای واحدی دارند و هد و غرض از

تکرار آن برای تأ کید و مبالغۀ معنا است( .فخر رازی)708/30 :1420 ،

با گذر از شماری از آیا سوره ،خدای سبحان زبان حال مجرمان را این گونی بییان مینمایید کی نی ایمیانی
ُ ُْ ْ
ُ ْ
ْ ِّ
ُ
داشتند و ن عملی صالح« :قالوا ل ْم نك ِمن ال ُمصلین* و ل ْم نك نط ِع ُم ال ِم ْس ِکین» (مدثر )44-43/صیاحب تفسییر
المیزان ذیل این آی مینویسد« :مراد از"صالة" نماز معمولی نیست ،بلک منظور رویکیرد بی عبیادتی خیاو بی
درگاه خدای تعالی است ،ک آن را با همۀ گون های عباد در شرایع معتبر آسمانی ک هم از جهیت کمیی و هیم

کیفی با یکدیگر مختلف هستند .و مراد از «اطعام مسکین» انفا بر تهیی دسیتان جامعی بی مقیداری اسیت کی

بتوانند کمر راست کنند و حوایجشان برطر شود .و اطعام مسکین اشاره ب حق الناس ،و صیالة اشیاره بی حیق
َّ
الل است ،و اینک این دو قسم حق را در عمل باید پرداخت( ».طباطبایی)153/20 :1374 ،
 .2-2-4استفهام

یکی از راههای اثرگذاری و توج مخاطب ب کالم گوینیده ،طیرح پرسیش ییا اسیتفاده از جمیال اسیتفهامی
است .آیا شروع شده با استفهام در قرآن بسیار کار برد دارد و بیشتر بیا الفیاای همچیون میا ،هیل ،لمیا ،میاذا،
ّ
همز  ،أنی ،کیف و متی ب کار میرود .باید ب این نکت توجی داشیت کی در بسییاری از ایین میوارد ،اسیتفهام از
معنای حقیقی خود ی طلب فهم و رفع جهل و آ گاه ساختن مخاطب ی ب معانی مجازی عدول نموده است ،اما در
هر حال این تغییر موجب نا کارآمدی این شیو بالغی (علم بدیع) در موضوع جستار حاضر نمیگردد.

در سور مدثر خدای سبحان با الفاظ «ما» و«ماذا» پرسشهایی از مخاطبیان خیویش مطیرح میسیازد .در آییۀ
« :27و ما أ ْدرئك ما سق ُر» استفهام ب ایین منظیور آورده شیده تیا بفهمانید سیقر بسییار مهیم و هیراسآور اسیت.
َّ
(طباطبایی )137/20 :1374 ،و نیز در آیۀ  ...« :31ما ذا أراد الل ُ ِبهیذا میثال »...کالمیی تحقیرآمییز اسیت و بی
منظور استهزا [و ریشخند مخاطب] گفت میشود [معنای مجازی استفهام]( .همان)140/20 ،
همچنین در آیۀ « :42ما سلک ُ
کم ِفی سقر» مقصود از طرح این پرسش توبیخ و شرمنده کردن مجرمان بوده [معنیای
مجازی استفهام] و ب این معنا میتوان تعبیر نمود ک چ چیزی باعیث شیده شیما را در آتیش طبقی سیقر حیبس کیرده
ْ
ُ ْ
ین َّالتیذ ِکر ِة ُم ْع ِر ِضیین» در ارتبیا بیا سیرزنش
است( .فخر رازی )716/ 30 :1420 ،همچنین استفهام در آیۀ «فما لهم ع ِ
اعراض کنندگان از قرآن است ک موجیب پنید و ییادآوری آنیان میگیردد :شیما را چی میشیود کی از پنید و ییادآوری
(آموزهها و معار قرآن) دوری میجویید( .بییاوی)263/5 :1418 ،؛ با در نظر گرفتن آییا میذکور آشیکار مییشیود
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ک اسامی استفهام ی آن گون ک گذشت ی گاهی با اغراض و اهدافی مختلف (همان معیانی مجیازی) و بی اقتییا شیرایط

گوناگون در این سوره ب کار رفت اند ک در جای خود خود منجر ب جذب مخاطب نیز گردیده است.
 .3-4سطح نحوی

این سطح را میتوان از مهمتر ین سطوح و الی های سبک شناسی قلمداد کرد؛ زییرا ارتبیا کیالم خیالق را بیا

مخلو در ابعاد مختلف بررسی مینماید .در این سطح ب مواردی مانند کوتاهی و طوالنی بیودن آییا میپیردازد،
ْ
چ اینک آی یک کلم باشد ،همچون « ُمده َّامت ِان» (الرحمن ،)64/یا بیش از یک کلم  .موارد گونا گون دیگری
ک برجست ترین آنها بررسی زمان افعال ،تکرار ،مؤنث و مذکر بودن و حذ و تقدیم و تأخیر ب شیمار مییرود
نیز در سور مدثر ب کار رفت است و باعث تمایز سبک این سوره با سبک متون ادبی دیگر میشود.

 .1-3-4تقدیم و تأخیر

مهمترین ساختار زبانی ادبیا عربی تقدیم و تأخیر است .تقدیم و تأخیر مورد توج و مطلیوب قیرآن کیریم

دارای بالغتی بینظیر و شگفت است ک با در نظر گرفتن اهیدا و غاییاتی حکیمانی از منبیع وحیی سرچشیم

گرفت است .یکی از این اهدا  ،رعایت فاصل است ک خود ب چند منظیور انجیام میپیذیرد .1 :تقیدیم و تیأخیر
ضمیر ب مرجع خود؛  .2تقدیم و تأخیر زمانی؛  .3تقدیم و تأخیر بر حسب مقام و جز آن .هر کدام نییز میتوانید

دارای هدفی بالغی ،مانند داللت بر برتری ،تبرر ،حصر و قصر و مانند این موارد باشد.
ُ
َّ
برای نمون در آیۀ  37سور مدثر صنعت تقدیم و تأخیر ب کیار رفتی اسیتِ « :لم ْین شیاء ِم ْینک ْم أ ْن یتقیدم أ ْو
َّ
یتأخر» این جملۀ عام ،هم بشریت را انذار میدهد ،چ آنها ک ایمان بیاورند و چ کسیانی کی در گیروه ایمیان
َّ
آورندگان قرار نگیرند .جملۀ «لمن شاء» خبر مقدم از جملۀ «أ ْن یتقیدم  »...اسیت کی مفعیول کلمیۀ «شیاء» و در
موضع رفع ب سبب ابتدا میباشد .مراد از تقدم و تأخر در این جایگاه ،سبقت گرفتن ب سوی خیر و بازمانیدن از

آن است .افزون بر آن ،منظور از «تقدم» ،پیروی کردن از حق است ک مصدا خیارجی آن ایمیان و اطاعیت بی

شمار میآید؛ از طرفی مراد از «تأخر» ،پیروی نکردن ب گون ای میباشد ک مصدا آن کفر و معصییت خداونید
است( .طباطبایی150/20 :1374 ،؛ زمخشری)654/4 :1407 ،
 .2-3-4حذف

مراد از حذ در این بخش کاستی و کاهش ب معنای تحریف نیست ،بلک حذ نوعی کاهش واژگانی و از

مال رهای درون زبانی است ک تقدیر آن با مال رهای برون زبانی امکیان پیذیر اسیت .حیذ  ،هنگیامی انجیام

میگیرد ک میان دو چیز تالزم و ارتبا باشد .در صور وجود چنیین حیالتی بی یکیی بسینده و دیگیری حیذ

میشود( .جاللی )26 :1386 ،از بهترین فواید صنعت حذ  ،جلوگیری از حشو و زیادهگویی در کالم اسیت کی
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افرا و تفریط آن از بالغت کالم میکاهد .در ذیل نمون های را خواهیم آورد ک از این اسلوب بیا تیدبیر سیازمان

یافت ای استفاده شده است.
ُ
ْ
اسلوب حذ در سور مبارکۀ مدثر در برخی آیا مشاهده میشود .ب عنوان نمون « :ق ْیم فأنی ِذ ْر» (میدثر)2/
] در بار چ چیز؟ و چی موضیوع؟ انیذار
قابل توج اینک جملۀ «فانذر» (انذار کن) بیان نمیکند [پیامبر
کند ،و این در حقیقت برای بیان عمومیت است؛ یعنی در بار بت پرستی و شرر و کفیر و الیم و بییدارگری و
فساد ،و عذاب الهی و حسیاب محشیر و جیز آنهیا بی میردم هشیدار ده (مکیارم شییرازی و همکیاران:1371 ،

بیوده

 )210/25برخی نیز گویند ک مفعول این فعل ،افرادی معین؛ یعنی همان خویشاوندان نزدیک پیامبر
ْ ْ
ْ
ک در این آی حذ شدهاند و اصل آی «فأن ِذ ْر ع ِشیرتك القیر ِبین» اسیت( .آلوسیی130/15 :1415 ،؛ طباطبیایی،
)124/20 :1374
ْ
ُ
از دیگر موارد حذ در این سوره آیۀ« :ذ ْرِنی و م ْن خلقت و ِحییدا» (میدثر )11/اسیت« .وحییدا» در ایین آیی
ْ ُ
حال از مفعول «خلقت» و مخلو مراد خدای سبحان ولید بن مغیرة است( .زمخشری)647/4 :1407 ،
ْ
همچنین آیۀ «فما ل ُه ْم ع ِن َّالتذ ِکر ِة ُم ْع ِر ِضین» (مدثر )49/جمل ای تفر یعی بر تذکره ،و کلمۀ «لهم» متعلق بی
فعل محذو «کان» ،و تقدیر کالم «فما کان لهم» است( .طباطبایی)156/20 :1374 ،
ْ
ُ
ُ
ُ ْ ْ ُ
در دست ای دیگر از آیا « ِفی ج َّنا یتساءلون* ع ِن ال ُم ْج ِیر ِمین* میا سیلکک ْم ِفیی سیقر* قیالوا لیم نیك ِمین
ُ ُ ِّ
ْ
ُ ُْ ْ
ْ ِّ
ُ ُ ُ
ِّ
ال ُمصلین* و ل ْم نك نط ِع ُم ال ِم ْس ِکین* و ک َّنا نخوض مع الخ ِائ ِیین* و ک َّنا نکذ ُب ِبی ْ ِوم الدی ِن ( »...مدثر )44-41/از
مجرمان پرسیده میشود ک چ چیز شما را داخل سقر کرد؟ و ممکن هم هست قولی در قالب و ساخت قیائلین
ب عنوان جملۀ حالی در تقدیر باشد« :قائلین ما سلککم فی سقر» ،و معنای آن «در حالی ک میگویند :چ چییز

شما را داخل سقر کرد» است (همان )152 ،یا قول در ریخت و صیغۀ فعل قلنا مقدر گرفتی شیود« :قلنیا لهیم میا
سلککم ِفی سقر» و آن قول از زبان سائلین گفت شده باشد (زمخشیری )655/4 :1407 ،کی بیرای جلیوگیری از

حشو و زیادهگویی حذ شده است.
ُ
ْ
ْ ُ ِّ
ُ
حذ در آیا دیگر نیز ب کار رفت است ،از جمل در آیۀ« :قالوا ل ْم نك ِمن المصلین» کی «قیالوا» در آییا

بعدی حذ شده و این گون حذ با موارد و مصادیق پرشمار مالحت کالم و سبک آیا قیرآن کیریم را بسییار
زیبا گردانیده است.

 .4-4سطح بالغی

در سطح تصویر سازی جایگاه علم بالغت آن است ک با ب کار گیری جمال مختلف و اسلوبهای بییانی

گونا گون در انتقال معنا ب خواننده کمکی ب سزا نماید .در این سطح ب شناسایی عناصر علیم بییان ماننید کنایی ،
استعاره ،مجاز و جز آنها پرداخت خواهد شد( .شمسیا)158 :1381 ،
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 .1-4-4کنایه

کنای در لغت چیزی است ک انسان میگوید و غیر آن را اراده میکند و در اصطالح لفظی است ک در غیر

معنایی ک برای آن وضع شده ب کار میرود ،در حیالی کی اراد معنیای اصیلی هیم جیایز اسیت ،چیون در جملی

قرین ای مانع ک باعث عدم اراد معنای حقیقی گردد ،وجود ندارد( .هاشمی)204/2 :1383 ،
ِّ
در این سور مبارک چند مورد کنای ب کار رفت است ،چنان ک خدای سبحان میفرمایدِ « :ثیابك فطه ْیر» ایین

عبار کنای از اصالح عمل است .برای اینک عمل آدمی ب منزلۀ جامی ای بیرای جیان آدمیی اسیت کی حامیل

عقاید او میباشد ،چون ااهر ،عنوان و معر باطن است ،و در کالم عرب بسییار دییده مییشیود کی از طهیار

باطن و صالح عمل ب طهار جام کنای میآورند( .قرطبی)63/19 :1364 ،
َّ ُ
ُ
ور» کلمۀ نقر ب معنای کوبیدن ،و کلمیۀ "نیاقور" بی معنیای هیر
در جای دیگر آمده است« :ف ِإذا ن ِقر ِفی الناق ِ
چیزی است ک ب آن میکوبند تا صدا کند ،و جملۀ "نقر در نیاقور" نظییر جملیۀ "نفیخ در صیور" کنایی از زنیده
کردن مردگان در قیامت و احیار آنان برای حسابرسی است (طباطبایی.)85/20 :1417 ،
ْ
َّ
ُ ُ
و نیز آیۀ «بل ُی ِر ید کل ْام ِرئ ِم ْن ُه ْم أ ْن ُی ْؤتی ُص ُحفا ُمنشرة» در این آیۀ مبارک نسبتی ک ب کفار داده ،کنایی از
را
استکبار آنان نسبت ب خدای سبحان است ،میفرماید :اینان بی شیرطی حاضیر هسیتند دعیو محمید

بپذیرند ،و آن را رد نکنند ک برای هر یک از ایشان ب طیور مسیتقل و جداگانی کتیابی آسیمانی نیازل شیود ،امیا
دعو از طر یق رسالت را ب هیچ وج نمیپذیرند ،هر چنید کی حیق باشید و معجزاتیی روشین آن را تأییید کنید.
(طباطبایی)99/20 :1417 ،

 .2-4-4تشبیه

تشبی دارای شگفتی و زیبایی و دارای جایگیاهی منحصیر بی فیرد در بالغیت اسیت؛ زییرا معیانی نهفتی در

جمال را بیرون میآورد و دور را نزدیک میسازد و بر بلندی وضیوح معیانی آن مییافزایید .تشیبی در لغیت بی

معنای همانند ساختن و مثال آوردن است و در اصطالح قرار دادن همانندی بین دو چیز ییا بییش از آن اسیت و

این ابزار برای معانی و اهدافی ک گوینده قصد آن را دارد ،ب کار گرفت میشود( .هاشمی)15/2 :1379 ،
با بررسی آیا این سور مبارک تنها فقط یک مورد تشبی یافت گردید ک وضعیت کفار را در هنگام شینیدن

آیا قرآن کریم ب زیبایی تصویر سازی میکند .خداوند در ترسیم وضعیت کفار در هنگیام شینیدن آییا حیق،

وضعیت آنان را ب گور خرانی وحشی تشبی کرده ک از ترس شیر و شکارچی بی هد و با خو و ترس فراوان
ٌ ْ
َّ
میگریزند چنان ک فرمود« :کأن ُه ْم ُح ُم ٌر ُم ْست ْن ِفرة ف َّر ِم ْن ق ْسورة»( .طباطبایی)99/20 :1417 ،

115

سال پنجم ،شمارۀ سوم ،پیاپی  ،19پاییز 1399

نتیجه گیری

 .1سور مبارکۀ میدثر از نظیر سی سیطح و الییۀ سیبک شناسیی؛ یعنیی سیطح آواییی ،سیطح واژگیانی و سیطح

معناشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت؛

 .2بررسی سطح آوایی در سور مدثر نشان میدهد هجاهای کوتاه و متوسط بست  ،نسبت بی هجاهیای دیگیر

بیشتر است ک بین دو هجای مذکور ،هجای کوتاه از بسامدی فزونتر برخوردار میباشد و این نشان دهند ریتم
تند و متحرکی است ک در این سوره مشاهده میشود؛

 .3در عبارا و آیا الهی آواها دقیق و مدیریت شده ب کار رفت است .در حیرو نییز هیر واژ آن چنیان

مدبران چینش یافت ک آوای منسجم و منظم حرو ترکیب شده در بین عبیارا و جمیال آییا جلیب توجی

میکند؛ آن گون ک تمام کسانی ک راز موسیقی و فلسف روانی قرآن را درر مییکننید ،معتقید هسیتند کی هییچ
هنرمندی نمیتواند با تناسب طبیعی الفاظ قرآن و آوای حرو آن برابری یا رقابت نماید؛

 .4در سطح واژگانی با بررسی ویهگیهای موجود در هر کلم و نییز کیاربرد دو عامیل تییاد و اسیتفهام ایین

مطلب معلوم میگردد ک خدای سبحان سخنی بینظیر را باتوج ب نظام ترکیبی آیا ک حاوی مفیاهیم گسیترده
و در عین حال کوتاه و مفید میباشد ،چیدمان کرده است؛

 .5کاربرد سطح و الیۀ نحوی؛ یعنی دو عامل تقدیم و تأخیر و حذ در سور میدثر باعیث انسیجام مفهیومی

بیشتر در سوره گردیده؛ زیرا از ارتبا عمیق و نیکوی واژگان و از ارافتهای زیبیای بالغیی موجیود در سیوره
نشأ میگیرد؛

 .6در این سوره برای توصیف بهتر وقایع و وضوح آن ب مخاطیب سیطح بالغیی؛ یعنیی کنایی و تشیبی دییده

میشود ک باعث آ گاهی دادن ب قدر الهی و نیز اختصار در بیان مفاهیم گردیده است.
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