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چکیده
در سورههای قرآن مجید بین معنا با ابزارهای تعابیر تعامل وجود دارد .از جملهی این سورهها ،سورهی
شمس است .این سورهی کوتاه با یک قافیه و یک وزن موسیقی زیبا و با سوگندهای فراوان به زیباترین
عناصر طبیعت و به نفس انسان و سوگند به خالق این پدیده ها و با استفاده از تعابیر بالغی و ادبی کوشیده
است ،انعکاس زیبایی از تهذیب نفس را به نمایش بگذارد .هدف این مقاله ،بیان ارتباط بین بالغت با مضمون
این سوره؛ یعنی تهذیب نفس است .از جمله یافتههای این مقاله ،فعلیه بودن جمالت و غالب بودن فعل
متعدی در این سوره و معرفه و نکره بودن برخی از عناصر سوگند و در پی هم آمدن سوگندها در این سوره
در جهت انتقال معنای تهذیب نفس است .هجاهای بلند در ابتدای آیه و تکرار مصوت (ا) و نوع قافیه و
موسیقی درونی این سوره ،نقش بالغت و ادب را در انتقال این مضمون پر رنگتر نموده است .این یافتهها
گویای این است که زیر شاخههای علم بالغت در راستای مضمون مد نظر سوره قرار دارد .این مقاله با در نظر
داشتن سؤال چگونگی نقش بالغت در انتقال معنای تهذیب نفس ،در این سوره ،بر آن است تا با تکیه بر
متن این سوره و استخراج امثال و شواهد آن به اثبات این موضوع بپردازد و با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی
آیات ،اشاره به تعامل بالغت و موسیقی در انتقال معنا داشته باشد.
کلیدواژهها :بالغت ،قسم ،موسیقی آیات ،تهذیب نفس ،سوره شمس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**تاریخ دریافت 5011/15/51:پذیرش5011/11/92:

|DOI: 10.29252/PAQ.9.2.1

 5ـ نویسنده مسئول:دانشجو دکترا زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه شهید بهشتی.
 9ـ استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی.

z.ahmadloo511@yahoo.com
moebkhalifeh@gmail.com

2فصلنامه علمی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال نهم  /شمارة دوم /تابستان 1044

 .1مقدمه
یکی از ابزارهای بیان مقصود ،استفاده از اصول علم بالغت در کالم است که از دیرباز مورد عنایت
سخنوران بزرگ بوده است .علوم بالغی با ارائههی اصهول وواعهف اصهاوت بالغهت اقها ااکهار
ااپذیری در تبیین تحلیل اعجاز بیاای ورآن دارد .از جمله علوم مورد ایاز در تفسیر ورآن علوم بالغهی
است .این علم که در ذیل سه شاخهی معاای ،بیان بفیع مطرح می شود ،بیشتر توجه به معنا دارد .بها
کمک علم بالغت ما ارد معاایای میشویم که از ظاهر کالم دریاات امیشهود بلکهه از سهیاال کهالم
درک میشود .آشنایی با علم بالغت تفسیر بسیاری از آیات ورآای را آسان میگردااف با کمک اصهول
وواعف این علم میتوان به مقصود اوعی کالم الهی دست یاات.
سوره شمس یکی از سورههای مکی است در ترتیب از ل ،بیست ششمین سوره شمرده مهی-
شود .این سوره دارای پاازده آیه است .کوتاهی سوره آیات ،ریتم آ ایی زیبا ،انون بهفیعی جهذاو
تصا یر زیبا صحنههای کوتاه از یژگیهای سوره است که مناسب با مقتضهای ابتهفای اهز ل وهرآن
است .این سوره در اوع سورهی تهذیب افس تطهیر ولوو از پلیفیها ااپاکیهها اسهت محهور
اصلی این سوره بر اساس همین مضمون ورار دارد .در آغاز ،سوره به  11عنصر مهم از خلقهت ذات
پاک خفا اف سوگنف یاد میکنف که االح رستگاری در گر تهذیب افس است در پایهان بهه تمهرد
ووم ثمود که امواهی عینی از تهذیب اکردن افس است ،اشاره میکنف.
پیامبر اکرم (ص) در اضیلت این سوره ارمودهااف« :هرکس این سوره را بخوااف ،گهویی بهه تعهفاد
اشیائی که خورشیف ماه بر آاها میتابف ،در راه خفا صفوه داده است» (طبرسی .)694 :1991 ،با توجه
به گستردگی ابعاد انون صناعت بالغت در این سوره ،این مقاله در صفد تبیین عناصر بالغهی سهوره
سما در راستای رسیفن به مفهوم تهذیب افس است.

بیان مساله
یکی از ابزارهای مهم در تفسیر ورآن ،مسلط بودن به دااا بالغت است تها بهفین سهیله مقصهود
اوعی کالم الهی درک شود .از این ر برخی از مفسران تسلط بر علم بالغت را از مقهفمات رهر ری
برای تفسیر ورآن بیان امودهااف.
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ابو هالل عسگری در تعریف علم بالغت میگویف« :بالغت به معنای رساافن است؛ زیرا که معنهی
به ولب شنوافه برخورد میکنف در این صورت است که اهمیفه مهیشهود» (عسهگری ،بهی تها.)11 :
سکاکی دربارهی اهمیت این علم در تفسیر ورآن اشاره دارد« :بسا آیاتی از ورآن که بهر اثهر ایهنکهه در
دسترس ااراد اا آشنا به این علوم ورار گراته ،وق آاها ادا اشفه به صفا ر اق آاها بی توجهی شهفه
است در اتیجه بر جوهی مرد د توجیهاتی غیر مقصود ومل گشهتهااهف» (سهکاکی.)611 :1991 ،
خطیب وز ینی این علم را اینگواه توصیف میکنف« :علم بالغت توابع آن (علهم بهفیع) ارتهرین
دویقترین علم محسوو میشود؛ زیرا با این دااا میتوان ظرااتهای تعبیر عربی اسرار بیاای آن را
تشخیص داد

جوه اعجاز در اظم ورآن را درک کرد» (خطیب وز ینی .)9 /1 :1111 ،علوم بالغی که

گاه از آن به عنوان انون بالغی ایز تعبیر میشود ،مجموعهی اصول وواعفیااف که ذیل سهه شهاخهی
معاای ،بیان بفیع مطرح میشواف .با علم معاای ،وارتی از لفظ عربی شناخته میشود که به سهیلهی
آاها مطابق با مقتضای وال میگردد؛ وارتی از وبیل تاکیف عهفم تاکیهف ،تقهفیم تهاخیر ،تعریهف
تنکیر ،اثبات وذف ....اینگواه وارت ،معاای ثااویه را به شنوافه منتقل میکننف؛ زیرا چه بسا گوینفه
پس از بیان معاای ا لیهی احوی؛ ماانف مبتفائیت خبریت ،ااعلیت مفعولیت والیت  ...اههفاف
دیگری را ایز مف اظر داشته باشف که با استفاده از این وارت آاها را به شنوافه منتقل میکنف؛ ماانهف رد
ااکار داع شک (هاشمی .)66 :1961 :اما علم بیان ،اصول وواعفی را در اختیار گوینفه مهیگهذارد
که به سیلهی آاها میتوااف معنای اوفی را از ویث روح یا خفا به شیوههای گوااگوای ارائه کنهف.
این شیوهها گوینفه را از تنگنای تعقیف معنوی که گاه ی را به راج مهیااکنهف ،مهیرهااهف .از ایهن ر
اایفهی علم بیان را پرهیز از تعقیف معنوی دااستهااف (ر.ک :همان .)191 191 :سومین دااا بالغهی،
علم بفیع است که پس از مراعات سخن با مقتضای وال (علم معاای) توجهه بهه ر شهنی درلهت
روح مقصود (علم بیان) ،شیوههای سخن آرایی را بررسی میکنف .این دااا در اهم تفسهیر وهرآن
اقا آارین است از علومی است که مفسر بایف به آن توجهه کنهف (بابهایی دیگهران111 :1196 ،
 .)169بنابراین بفیع شاخهای از علم بالغت است که دربارهی چگواگی آرایاههای لفظهی معنهوی
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کالم پس از رعایت اصول بالغت گفتگو میکنف (ابن رشیق .)11 :1911 ،آرایاهای لفظی بهه ابهزاری
گفته میشود که جنبهی لفظی داراف موسیقی کالم را از اظر ر ابط آ ایی بهه جهود مهیآ راهف یها
ااز ن میکننف (شمیسا.)11 :1119 ،
این مقاله کوشیفه شفه است تا بیان کنف :بالغت در این سوره در راستای ااتقال مفهوم تهذیب افس
است .این تحقیق در ابتفا یک تصویر کلی از جنبههای بالغی این سوره ارائه میدههف .در ایهن تصهویر
کلی به برخی از امواههای بالغی که به صورت پراکنفه در این سهوره آمهفه اسهت ،اشهاره مهیشهود.
بالغت سوگنفها ارتباط این سوگنفها با مقصود اصلی این سوره مبحث دیگهری اسهت کهه در ایهن
مقاله به آن پرداخته شفه است در پایان اوع موسیقی موجود در این سهوره مناسهبت آن بها مفههوم
تهذیب افس ،عنوان دیگری است که در این مقاله به آن توجه شفه است .این موارد همگهی اشهاره بهه
چگواگی اقا بالغت در منتقل کردن مفهوم تهذیب افس در این سوره دارد .بنابراین سؤال مطهرح در
این پژ ها این است :چگواه عناصر بالغی در ریههای پنهاای بالغت میتوااف اقشی در ایفهای معنها
داشته باشف؟

پیشینه
تحقیقها پژ هاهای بسیاری در زمینهی ورآن از زا یهی بالغت ادو با سبکهها اسهلوو-
های گوااگون صورت گراته است در ارتباط با جزء سی ورآن ایز پژ هاهای عمفهای به عمل آمفه
است از جمله :کتاو «بررسی اکات بالغی (ااواع طباال جناس) در جرء سیام ورآن» از زینب پیهری
زاده است .همچنین پایان اامهی «بررسی با هم آیی اژهها (هماشینی متفاعی) در جهزء سهیام» اثهر
ااطمه کیاست کامران ایزدی مبارکه ( )1199تحقیقی دیگر در ایهن جهزء بهه وسهاو مهیآیهف .ایهن
پژ ها بر مبنای تناسب اظم موجود در اژگان کالم الهی اگاشته شفه است که این کار در ویطهی
علم معنا شناسی ورار دارد .پایان اامهی «سبک شناسی جزء سیام وهرآن» اوشهتهی کبهری خسهر ی
سمیرا جفی ( )1191کار دیگری در این جزء ورآن به وساو میآیف .این پایان اامه با تکیهه بهر دااها
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آ اشناسی بالغت کار شفه است .مقالهی «دراسة اسهلوبیة اهی سهورل الشهمس» اثهر علهی مطهوری
( )1196تحقیق دیگر در ارتباط با سورهی شمس است که تمرکهز بیشهتر ایهن مقالهه بهر ر ی جنبههی
موسیقایی این سوره ورار دارد.
مقالهی کارکردهای بالغت در ااتقال مفهوم تهذیب افس در سوره شمس کوشیفه است که با توجه
به سوال مقاله ،پیوستگی بین معنا بالغت چگواه در کالم امهود پیهفا مهیکنهف؟ ارتبهاط بهین مفههوم
تهذیب افس در این سوره را با ابزارهای بالغت منعکس کنف اشاره بهه جنبههههای بالغهی سهورهی
شمس که اقشی در ااتقال مفهوم تهذیب افس داراف ،داشته باشف.

1ـ بررسی کلی جلوههای ادبی و بالغی سوره شمس
این سوره در وقیقت سورهی تهذیب افس پاریا در ن از ااخالصیها است بر همین محهور
د ر میزاف .در آغاز این سوره به  11موروع مهم سوگنف میشود تا القا کنف ،سهعادت بهف ن تههذیب
افس امکان پذیر ایست خفا اف به سبب همین مسالهی اخالوی  11بار بطور متهوالی در ایهن سهوره
سوگنف یاد میکنف .این سوره یکی از پر سوگنفترین سورهها است که سوگنفها بطور متوالی آمفهااهف
برای تفاعی معاای در ذهن خواانفه به عصیان سرکشی ووم ثمهود کهه امواههای از آلهودگی افهس
عملی اکردن دستور تهذیب افس است ،اشاره میکنف.
الف ه این سوره  11آیهای را که از سورههای مکی به وساو میآیف ،میتوان بهه  6بخها تقسهیم
کرد 4 .آیهی ا ل  9وسم را در بر دارد 1 .وسم از این  9وسم بیشتر جنبهی تصویری دارد .کهه خفا اهف
در این وسمها  1تصویر ملموس مادی را به کمک الفاظ در ذهن خواانفه ترسیم میکنف تها در بسهتر
این تصا یر وسی ،ااعکاس معنویت اخالال تابانتر امایانتر باشف« .ترسیم تصویر وقایق معنوی
در والب امری محسوس غالباً مالزمت این د (امر وسی با امر معنوی) را به دابال دارد هیچ چیهزی
همچون تصا یر محسوس امیتوااف در ذهن تاثیر گذار باشف (زمخشری.)611 /1 :1611 ،
 6آیهی بعف اشاره به وقیقت ااساای استعفاد ا دارد  6آیهی بعهف امواههای از عهفم تههذیب
افس سرکشی افس را مطرح میکنف در آیهی آخر امای کلی از وفرت خفا اف متعال را ارائه میدهف.
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و ه در بررسی جنبههای ادبی این سوره میبینیم که اوع جملههای این سوره از اهوع جملههههای
اعلیه است کاربرد جملهی اسمیه را در این سوره امیبینهیم؛ زیهرا در دسهتور زبهان ،جملههی اعلیهه
بر"وفث" یا به بیان السفی بر معنای "شفن" درلت دارد این امر متناسب با مضمون پیهام سهوره
است؛ زیرا خفا اف متعال در این سوره دعوت بر تطهیر ولوو اجتنهاو از ااپهاکی مهیکنهف وهاکم
بودن جملهی اعلیه در این سوره اشااهی این است که ااسان بایف لحظه به لحظه مراوبهی افهس داشهته
باشف از ااقالوهای در ای خود غاال اباشف در افس خود وفث تحورت متناسهب بها اطهرت
الهی خود ایجاد کنف .در والیکه جملهی اسمیه امیتوااست با السفهی این پیام تعامل برورار کنف.
ج ه در دوتی دیگر در اعلهای این سوره میبینیم که اعلهای موجود در این سوره بیشهتر از اهوع
اعل متعفی است اعل رزم در این سوره کم آمفه است .شایف این امر هم در راستای پیام این سهوره
باشف پیام دیگری در کاربرد این اوع ااعال جود داشته باشف .اعل متعفی از ااعهل مفعهول سهخن
میگویف؛ یعنی ااسان ااعل تمام مسولیتهایا است .همانطور که لحظههای آغازین ر ز ،امایهانگهر
سلطهی خورشیف بر پهنهی گیتی است .همانطور که ر ز جالی اور خورشیف را امایان میکنف .همان-
طور که شب خورشیف را میپوشااف آراما را عطا میکنهف .همهانطهور کهه خفا اهف عظهیم الشهان
مخلووات را خلق میکنف .ااسان ایز خالق پاکی یا ااپاکی افسی است که خفا اهف در آن از ر ح خهود
دمیفه است.
د ه اوع اعلهایی که در این سوره بهکار راته ااف ،از اوع اعلهای ماری است اقط ما یهک اهوع
از اعل مضارعه را در این سوره میبینیم .اگرچه اعلهای ماریای که در این سوره بهکهار راتههااهف از
اظر معنا درلت بر زمان مستقبل میکننف؛ زیرا همراه با " إذا " که ظهرف زمهان محهر بهرای مسهتقبل
است ،آمفهااف لی در ظاهر ،ااعال ساختار ماری داراف .در والیکه خفا اف در سوگنفی که بهه شهب
یاد میکنف ،اعل مضارعه را آ رده است َ « .الّیلِ إذا یغشاها» ﴿الشهمس  ﴾6 :علهت چیسهت؟ در تفسهیر
امواه آمفه است« :این تفا ت تغییر ،ممکن است اشاره به این باشف که ووادثی همچهون ظههور ر ز
شب مخصوص زماای ایست گذشته آینفه را همه شامل میشود لذا بعضی به صورت اعل مارهی
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بعضی به صورت اعل مضارعه آمفه است تا عمومیت این ووادث را در بستر زمان بیان کنف» (مکارم
شیرازی14 /11 :1119 ،ه .)11در تفسیر المیزان در توجیه این مساله این چنین آمفه است« :خفا اف بها
این تعبیر خواست که بر زمان وال وارر درلت کنف اشاره کنف به اینکه در ایام از ل آیه کهه آغهاز
ظهور دعوت اسالمی بوده ،تاریکی اجور ،زمین را پوشاافه بود ...اگر خفا اف در این آیه ارموده بود
( َ الّیلِ إذا غشّاها( اقط سخن از تاریکی راافه بود به تاریکی جهل اسق زمان وال وارهر اشهاره
امیشف( »...طباطبایی .)699 /11 :1199 ،با توجه به سخن عالمه طباطبایی میتواایم ،بگوییم در این آیه
اسلوو ادبی کنایه جود دارد که معنای مجازی خفته در متن آیه ،تعریر ایشخنفی است به صهفت
اسق اجوری که بر اضای آن زمان واکم بوده است.
هه ه امواهی دیگری از اسلوو ادبی که در این سوره برای ایجاد عظمت ابهت در ذهن مخاطب
بکار گراته شفه است ،بکارگیری موصول مبهم " ما " برای عاول است .میداایم که این موصول برای
غیر عاول کاربرد دارد .لی در این سوره خفا اف در سه آیه با لفظ " ما " به ذات خود سوگنف یاد می-
کنف .با توجه به اینکه یکی از پیام های ایهن سهوره ،عظهیم ارزشهمنف زیبها جلهوه دادن پرراه
امایاافن عناصر وفرت زیبایی است تا تفکر تامل را برااگیزااف ،پس کهاربرد موصهول "مها" بهرای
ذات خفا اف در این سوره در راستای بزرگ امایاافن ذات پرجالل خفا اف ایجاد شگفتی وهرار دارد.
همانطورکه استاد مطهری میارماینف« :د اوتمال است ،گاهی در مقام تعجهب از (کسهی) بهه عنهوان
(چیز) اسم برده میشود گاه ااسان به یک عمالال وهرمان برمیخورد که در جهتی به اظهر

یهک

غول میآیف ...پس در این آیه مقصود از "ما" خفا است» (مطهری ،بی تا111 /11 :ه .)116البته کهاربرد
" ما " برای عاول در ورآن زیاد دیفه میشود « .الفٍ َ ما َلَف» ﴿البلف( ﴾1 :وسم به پفر ارزاف).
ه اکتهی ادبی دیگری که در این سوره وابل توجه است ،اکره بودن کلمهی ” افهس " اسهت .در
والیکه عناصری را که خفا اف در این سوره به آنها سوگنف یاد کرده است ،معراه هستنف؛ شایف سبب
این امر برجسته ساختن افس ااسان اسبت به سایر عناصر باشف خفا اف خواسته به این عنصر امتیهاز
خاصی را بفهف اافیشهها را اسبت به ماهیت ارز

افس به چالا بینفازد .بودن رمیر " ها " در
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جملهی سوگنفی که بعف از کلمهی افس آمفه است ،اشاره به این اکتهه دارد کهه خفا اهف در افهس
اطرت ااسانها وضور دارد ااسان ماهیتی الهی دارد.
ز ه شیوهی ادبی دیگری که در این سوره برای اواطهی اسهتوارتری بهر معهاای بکهار راتهه اسهت،
اسلوو اطناو تاکیف با ورف تحقیق " وف " است تها وتمیهت سهعادت مههذو وتمیهت اهابودی
مههذاب خههاطی را برجسههته مهههم اشههان دهههف« .وَههف لالَهََ مَههن زَکّاههها َ وَههف خههاوَ مَههن دَسههاها»
﴿الشمس.﴾11 9:
ح ه بهره گیری از اسلوو ایجاز ،امواهای دیگر از جلوههای هنری بالغی ایهن سهوره اسهت .در
آیهی ( )11همین سوره خفا اف با وذف اعل ،اسلوو إغراء تحهذیر را در ایهن سهوره پیهاده امهوده
است« .تا از یک سو عنایت بیشتری به مفعول (ااوة سقیها) شهود از سهوی دیگهر شهفت عالوهه
ورص رسول را اسبت به هفایت اجات ووما داع سریع شر را از آاهها امایهان کنهف همچنهین
تمثیلگر شفت تحسر تاسف رسول ایز باشف» (ابن جنی ،بی تا.)194 :
ط ه یکی از اسلووهای بالغی ای که برای تسهیل تسریع اهم در این سوره بکهار گراتهه شهفه،
اسلوو تمثیل است َ « .ر یخافُ عُقباها» ﴿الشمس .﴾11 :در این آیه خفا اف ابهت وهفرت خهود را بهه
تصویر کشیفه است .وفرت خفا اف مطلق است رعف در این وفرت راه افارد از مجازات کهردن
گناهکاران هراسی افارد .چه بسیاراف سلطه گراای که وفرت بر مجازات داراف لی همواره از پیامفهای
آن در هراسنف .یعنی وفرت واکمیت آاها همراه با رعف سستی است .این آیه ایز اشهارهای اسهت
بر لز م هففمنفی راتار ااسانها در جهت اطرت الهی در غیر این صورت بایف در ااتظهار مجهازات
از جااب مرجعی که دارای وفرت مطلق است ،باشنف.

2ـ سوگند در سوره شمس
سوگنف بارترین درجهی تاکیف است که در آن خبر جمله مورد تاکیف ورار میگیرد .در تعریف وسم
ابو الفتَ عثمان ابن جنی گفته است« :وسم ،یک اوع جملهی ااشایی است کهه بهرای جملههی دیگهری
(ااشایی یا خبری) میآیف» (ر .ک :ابن هشام ،بی تا ،ورف باء ،معنهی د ازدههم) .عالمهه طباطبهایی در
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مورد ورمت وسم میارماینف« :وسم یعنی مقیف کردن کالم خبری یا ااشائی به موجود شهریفی کهه اگهر
یاد کننفه سوگنف در خبر دادن سخن گفتن در غ بگویف یها در ااشهاءدامودن بهر خهالف آن عمهل
امایف ،شراات آن چیز را خفشه دار کرده است» (ر.ک :طباطبایی.)111 /1 :1199 ،
هر وسم از د رکن تشکیل شفه است :رکنیکه بفان سوگنف یاد میشود که " مقسم به" اامیفه می-
شود رکن دیگری که سوگنف بفان اشاره میکنف" ،مقسم علیه" است که به آن جواو وسم ایهز مهی-
گوینف .یکی دیگر از ارکان وسم ،بودن اد ات وسم است .وضور اد ات وسم باعث میشهود کهه وسهم
جمله به وسم صریَ تبفیل شود که ما این اوع وسم صریَ را در این سوره میبینهیم .از جملهه اد ات
وسمی که در این سوره بکار راته است " ا " است « .معمورَ " ا " وسم در آغاز سوره آیات میآیف
که مقسم در این اوع از وسمها ،خفا اف تبارک تعالی است که این اوع از وسم بیشتر در سهورهههای
مکی که شر ع سوره با ورف " ا " وسم است ،میآیف» (بنت الشاطیء.)164 :1911 ،
ارکان وسمهای موجود در این سوره را میتواایم در این جف ل مشاهفه کنیم.
مقسم

ادات

خفا

ا

مقسم به

مخاطب

مقسم علیه

الشمس ،رحاها
القمر إذا تالها
النّهار إذا جلّاها
الّیل إذا یغشاها
السماء ،ما بناها
لألرض ،ما طحاها

پیر زی تزکیه
همهی

کننفه

ااسانها

اومیفی
گنهکار

افسِ ،ما سواها
در این سوره خفا اف در سه جا به ذات خود سوگنف یاد کردهااف " .ا " هایی که در هفهت آیههی
ا ل بهکار راتهااف به اظر میرسف ،همگی آنها از اوع " ا " وسم هستنف؛ زیرا در صورتی که ما ایهن
" ا "ها را از اوع وسم بفاایم ،تاکیف بزرگ امایاافن بیشتر جلوه میکنف .وسم میخورم به خورشیف.
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وسم میخورم به وت آغازین ر ز .وسم میخورم به ماه .وسم میخورم به ر ز ...لهی اگهر بخهواهیم
برخی از " ا "های موجود در این سوره را از اوع ( ا ) عطف در اظر بگیریم ،را

تاکیف کمرا تهر

میشود .وسم میخورم به خورشیف به وت آغازین ر ز به ماه.
 2ـ  1ـ بالغت قسم
در سورهی" شمس " شر ع وسمها با " ا " است .این " ا " گذشته از اینکه بههعنهوان وهرف
وسم تعریف شفه است ،میتوااف یک منظور بالغی دیگری را در خود پنهان کرده باشف .همانطور کهه
بنت الشاطی میگویف« :بعف از تفبر در آیاتی که با " ا " وسم شر ع شفهااف ،متوجه شفهام که در این
آیات " ا " وسم از معنای لغویا

که وسم برای تعظیم بزرگفاشت است ،خارج شفه بهه یهک

منظور بالغی آمفه است .ابتفا توجه را به سمت امور محسوس وابهل درک کهه جهای ههیچ بحهث
جفل ایست ،برمیااگیزد تا مقفمهای ایجاد کنف ،برای توریَ امور معنوی که امکان بحث دارد .یا این-
که توریَ امور عینی ای که در چارچوو وسیات امیگنجف وابل درک ایستنف ،باشف (همهان.)111 :
در این سوره ،ابتفا توجه به سمت امور مادی ملموس که وقیقت بزرگ هستی هستنف ،جلب میشود
ت جود این عناصر اقشی که در جهان هسهتی داراهف ،جهای تردیهفی ایسهت .بعهف بهه
که در وقیق ِ
وقیقت جودی ااسان اقا این وقیقت ،در جود ااسان اشاره میشود " .ا " سوگنف در این سوره
کوشیفه است تا گویای رابطهی ظریف بفیعی بین این عناصر سوگنف باشف .بالغت ورآن اوتضاء می-
کنف که بین اجزای یک سوره ارتباط تناسب باشف .وتی خفا اف در یک سوره در چنف آیهه پهی در
پی سوگنف یاد میکنف ،پس بایف بین سوگنفها تناسبی باشف.
 2ـ  2ـ ارتباط عناصری که مورد سوگند واقع شدهاند
سیف وطب در مورد تناسب بین سوگنفهای این سوره میگویف« :صحنههای هستی پفیفههای آن،
که سوره با این صحنهها شر ع شفه است ،بسان تابلو یا وابی هستنف که ما را با وقیقت بزرگهی کهه
این سوره به آن اشاره دارد ،مواجه میکننف این وقیقت بزرگ افس ااسان توااهاییههای ذاتهی ا
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اقا ااسان در مورد خود

سراوشتا است این وقیقتی است که مضمون سهوره را بهه وقهایق

هستی مناظر ثابت هستی صل اموده است» (وطهب .)111 /4 :1994 ،سهیف وطهب در مهورد علهت
سوگنف خفا اف به این تصا یر هستی میگویف« :خفا اف خواسته است به این آاریفههها ارز

بههای

زیادی را بفهف .تا اینکه دلها را به سمت این آاریفهها ر ااه کنف تا در مورد ایهن آاریهفههها ارز
آاها تفبر کنف درلت آاها را دریابف .بین تصا یر هستی پفیفههای آن با ولهب ااسهان زبهان راز ایهازی
هست .بین این مناظر با ر ح ااسان هماهنگی مناجاتی بف ن صوت صفا واکم است .صحنههای هستی
با ولب سخن میگوینف به ر ح پیام میدهنف .هر مووع ااسان با جفاای بیفار بهه طبیعهت بنگهرد در
اگر

به طبیعت ،همنوا همآ ا با آن ،به مناجات راز ایاز کشیفه میشود» (همان).

2ـ 3ـ ارتباط بین مقسم به و مقسم علیه
پر سوگنفترین سوره ،همین سوره شمس است که طبیعتاً بایف ایهن سهوگنفها در مهورد مههمتهرین
مسائل باشف آن تزکیه ر ح از هرگواه پلیفی آلودگی است .شهایف ایهن همهه سهوگنف «بهرای بیهان
رستگاری در سایه تهذیب افس به این سبب باشف که خفا اف به ااسان بفهمااف که من تمام مقفمات را
برای تو آماده کردم .با اور آاتاو ماه صحنهی زافگی را ر شن بها گهرد
تال

شهب ر ز ،زمینههی

استراوت شما را اراهم کردم .زمهین را بهرای شهما گسهتردم آسهمان را برااراشهتم درک

خوبیها بفیها را به ر ح شما الهام کردم تا به اختیار خود راه تزکیه را بپیمایف.
ابر باد مه خورشیف الک در کاراف

تا تو ااای به کف آری به غفلت اخوری

همهه از بههر تو سهرگشته ارماابهردار

تا تو ااای به کف آری به غفلت اخوری

همهه از بههر تو سهرگشته ارماابهردار

شهرط ااصهاف اباشف که تو اهرمان ابری»
(ورائتی)694 :1196 ،

البته میتوان از دریچهای دیگر به سوگنفهای این سوره اگاه کهرد .خفا اهف سرچشهمهی همههی
زیباییهاست در هستی ،تمام زیباییها مستنف به ذات خفا اف است ا ست که زیبهاییهها را بهرای
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بنفگااا خلق اموده است« .زِینَةَ اللَّههِ الَّتِهی لَخَهرَجَ لِعِبَهادِهِ» ﴿ارعهراف .﴾11:طبیعهت گسهتردهتهرین
بارزترین امود زیبایی بر عرصهی هستی است .طبیعت در مفهوم عام خهود د وسهم اسهت :عناصهر
پفیفهها .عناصر طبیعی محسوس ماانف ماه خورشیف کوه ...پفیفهها اموری هستنف که برخاسته از
این عناصراف؛ ماانف شب ر ز .خفا اف به این عناصر محسوس زیبا سهوگنف یهاد مهیکنهف .گسهترهی
زیبایی در این سوره از عناصر طبیعی زیبائیهای محسوس اراتر راته به زیبهاییههای معنهوی ایهز
اشاره میشود« .ااسان به زیبایی ایازمنف است .بف ن زیبایی ر ح در تاریکی خشوات ماده خسته می-
شود .زافگی کردن در سیطرهی کمیتها امتفادهای هم مسیر یکنواخت ایز ر ح را در خهود مهی-
اشارد .کار زیبایی با ااسان ایز در وقیقت جلب اظر ا ست در جهت گسستن از کمیات پرداختن به
کیفیات .تا ویات ا طرا ت معنا پیفا کنف» (جعفری .)116 :1111 ،به راستی وتی که به زیباییههای
طبیعت ملموس محسوس با دیفهی دل میاگریم ،سکوت خاموشی ای آکنفه از خشوع تفبر مها
را در خود ار میبرد این زیبایی مادیای که در خفمت ماست ما را به سجفه میکشهااف؛ تها خهالق
زیبایی ای اراتر از زیبایی ملموس باشیم .در این سوره در جااب پفیفههای محسوس به بعف دیگری از
زیبایی اشاره میشود آن هم آراسته شفن به زیور تقوی است .تقهوی ،بهاطن شخصهیت ااسهاای را
پوشا میدهف زیبا میسازد .در این سوره ما زیبایی مادی معنوی را در کنار هم میبینیم.
 2ـ 0ـ اهداف سو گندها
در وسمهای ورآای از تصویرهای مادی مشهود استفاده میشود؛ تا تصویرهای معنهوی وقهایق
غیر مشهود به تصویر کشیفه شود؛ زیرا در تصویرهای مادی وسی هیج بحث ااکاری جود افارد.
«ورآن معاای ااتزاعی را به مفد تصا یر محسوس خیال ااگیز خود ،مهیامایااهف از وهارت ر وهی
ااسانها پرده برمیدارد ووادث محسوس صحنههای مورد مشاهفه را ایز بهه همهین ترتیهب عمهق
میبخشف طبیعت بشری را آشکارا مجسم میگردااف .این جاست که میبینیم ،معاای ذهنی بهه یکبهاره
جان گراتهااف وارت ر وی در ای به یک تابلو یا یک صحنهی گویا تبفیل شفهااف امواههههای
ااساای که اقط در عالم مفاهیم جای داراف ،شخصیت پیفا کردهااف( »...وطب ،بی تا« .)11 :در ورآن وسم
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به مخلووات در اوع از وسمهای استفرلی است .همانطور که عفهای ایز معتقفاف ،وسهم در وهرآن در
اصل در راستای تقفیس پررا

امایاافن مقسم به که جزئی از این مخلووات به وساو میآیف ،ورار

دارد» (الفراهی .)11 :1169 ،عالمه طباطبایی میگویف« :مقسم به(چیزی که به آن سوگنف میشود) وجهت
دلیل است بر مضمون جواو .گویی که گفته میشود ،وسم میخورم به این وجت که این مفلول اوهع
شفای است .اگر در آیاتی که در آن وسم آمفه است ،دوت کنیم توجه داشته باشیم ،میبینیم که مقسم
به ،وجت دلیل وقاایت جواو است؛ ماانف سخن خفا اف در سورهی "شمس" «وَف لالَََ مَن زَکّاهها
َ وَف مَن خاوَ مَن دَساها» ﴿الشمس( »﴾11 9 :طباطبایی .)161_161 /11 :1199 ،این سوره میخواههف
بگویف ،این آارینا مستحکم متفبرااه با این افس ملهم ممیز اجور تقوا دلیل بر االح کسی است
که در ن را تطهیر اموده دلیل خسران کسی است که به تزکیه در ن اپرداخته است» (همان).

3ـ موسیقی
یکی دیگر از عواملی که در تاثیر ادو بر مخاطب اقها دارد در ااتقهال اوسهاس معنها عامهل
مؤثری به وساو میآیف ،کاربرد متفا ت زبان از طریق ااتخاو موسهیقی مناسهب بهرای بیهان مطالهب
گوااگون است .موسیقی یکی از شاخههای علم بفیع به وساو میآیف« .موسیقی صهرااَ زن عر رهی
ایست بلکه اژه به تنهایی اگر در جای مناسبی از جمله ورار گیهرد ،عامهل موسهیقایی اسهت .ههر اژه
وابلیت گنجاافه شفن در متن را دارد که اگر از ذهنی شاعرااه سرچشمه گراته باشف ،میتوااهف ،ولمهر
پهنا ری از خالویت هنرمنف را به امایا بگذارد .ولمر ی که پاسخگهوی آهنه

تجربهههها زاهفگی

ااساای است که همواره در وال او شفن است .ظیفهی شاعر رسیفن به آهن

یا آهن های اصلی هر

اژه استفاده از توان موسیقایی آن است تا به بیاای اراگیر مؤثر دست یابف» (اد ایس.)111-116 :1114 ،
در این سوره ما تنها با کلمه

اژه ر بر ایستیم بلکه اغمه آهن

این سوره در هنگام ورائت پها

به عرصهی جود ما میگذارد بر عقل سیطره میاافازد استفرل را بهکار میاافازد .به دل افوذ می-
کنف اوساسات را برمیااگیزد .چشم را با تصا یر صحنههایا اواز
گو

میدهف بر گهو

آهنگهی

اواز را میاوازد .در هنگامیکه وسمها را میخواایم ،وسی از لطاات ،زیبایی به ما دست میدهف.
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ابن سینا در کتاو اشارات «یکی از راههای مطیع گرداافن افس اماره را اسبت به افهس مطمننهه بهرای
استیال بر ووای تخییلی

همی ،عال ه بر عبادت مقر ن به تفکر ،آهن

موسیقی خو

جذاو که

ووای افس را جذو کنف ،دااسته است؛ این امر موجب میشود ،کلمهات مفیهفی کهه از ریهتم آهنگهین
برخوردار هستنف ،در افس افوذ کنف» (ابن سینا ،1611 ،امط اهم).
به جرلت میتوان گفت ،یکی از برجسته ترین عناصر تاثیر گذار در ایهن سهوره موسهیقی طنهین
الفاظ هارموای موجود در سرتاسر آن هماهنگی آ ایی میان صامتها مصوتها است کهه کهامالً
با وال هوای سوره منظور مقصود سوره همخواای دارد اقا ااکار ااپذیری در ااتقهال مفهاهیم
به مخاطب بازی میکنف .توازن اژگان تکرار در سطَ اژگان چون آینهای رستاخیزی اژگهان را در
این سوره ااعکاس داده است .تکرار ،توازن در متن را ایجاد میکنف؛ زیرا «از وویترین عوامل تهاثیرات
بهترین سیلهای است که عقیفه یا اکری را به کسی القاء میکنف» (شفیعی کفکنی.)99 :1196 ،
تکرار اژهها در این سوره بهصورت همگوای ااوص است .در همگوای ااوص معمورً از اژگهاای
استفاده میشود که تشابه آ ایی در بخشی از د یا چنف اژه است که این امر موجب ایجاد واایه میشود.
در سورهی " شمس " تکرار اجهای /ا  / /ه  / /ا  /در اژههای ( رحاها ،تالها ،جلّاها ،یغشاها)...
واایهی سوره را تشکیل داده اوعی همگوای ااوص را ایجاد کرده است .هماهنگی در صهوت

اجههای

مشترک طنین دلاشینی را در این سوره ایجاد اموده است .واایهای را که ما در این سوره بها آن ر بهر
هستیم به اظر میرسف ،واایهای از اوع واایهی صوتی است« .در واایهی صوتی بیر ای ،آنچه گو اواز
خواانفه میشود ،طنین همهجایی کلماتی است که در جای واایه ورار میگیراف .بنابراین در ایهن وسهم
واایه ،گو

سهم بسیار زیادتری اسبت به ذهن تصویری دارد» (محمف آملی.)116 :1111 ،

اج  /ا / /ه / /ا  /که واایهی این سوره را با هجای بلنف ( ) -تشکیل داده است ،موجهب خهو
خواای این سوره جذابیت آن گردیفه است .سیبویه اج /ه  /را با یژگی « رهوح بلنهفی صهفا
لین ارم بودن باز شفن دهان توصیف میکنف» (سیبویه616 :1991 ،ه .)614اگر در ورائت این سوره
دوت کنیم ،در آغاز در هنگام ورائت هریک از آیات ،دهان والتی از اشست دارد لی وتی بهه ااتههای آیهه
ازدیک میشود ،دهان باز میشود؛ گویی که در آغازِ این ار د اراز وسِ تامل عظیم بودن ،ا ج مییابف.
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در این سوره با اینکه آیات کوتاه هستنف لی موسیقی سوره سمفوای مالیم شکوهمنفی را دارد
کلمات خو

آهن

اخیم در با شکوه کردن موسیقی سوره تاثیر بسزایی دارد.

از همان ابتفا سوره با سمفوای مالیم ارم ر ان شر ع مهیشهود « .الشّهمسِ َ رهحاها » ﴿.﴾1
«بودن آ اهای ( ،

 ،س ،ح) که از آ اهای ارم ر ان هستنف» (ااهیس )16 :1911،در ایهن سهمفوای

مالیم اقا سازافهای را ایفا کرده است .بودن هجاهای بلنف (ه) در ابتفای سوره گویای این اسهت کهه
پیامی تاملی در بستر متن اهفته شفه است« .مصوتهای بلنف هجاهای کشیفه موسیقی کالم را سنگین
پرطنین تعمق ااگیز وزن ااگیز میکنف» (شیری .)61 :1191،مصوت بلنف (ا) که در آخر ههر آیهه
تکرار شفه است ،بصورت امادین در موازات پیام سوره که ا ج یااتن کمال یهااتن اسهت ،ورکهت
میکنف .این سوره کمال یااتن را چه به صورت مادی چه بصورت معنوی به اسطهی همین مصوت
به ااعکاس میگذارد .وسم به خورشیف در هنگامی است که پرتوهای خورشیف در اهایت ا ج ر شنایی
زمین را ارامیگیرد این تمثیلی از ا ج کمال مادی است در تمثیل کمال معنوی بواسهطهی مصهوت
(ا) رستگاری را در گر کسی میدااف که افس خود را در اهایت تهذیب به ا ج کمال برسهااف .همهان-
طور که ا ج شقا ت اهایت طغیان ووم ثمود را به اسطهی همین مصهوت بهرای ذههن خواانهفه بهه
تصویر میکشااف .ما صالبت موسیقی را در سوگنف به افس از موسیقی سوگنفهای دیگر بیشتر اوساس
میکنیم این صالبت بواسطهی تنوین تشفیف مصوت (ا) به اجرا درآمفه است .تا عظمت افهس
عظمت خلقت افس برای ذهن خواانفه تفاعی شود به گواهای در این موسیقی ،برجسته سازی ایجاد
شفه است تا اهمیت افس بیشتر اهمیفه شود .در آیهی  16گزینا اژگان با درلتهای صوتی ای کهه
بر گو

خواانفه میاوازد ،خشم غضب خفا اف را اسبت به ووم ثمود منعکس میکنف .تکرار صامت

(م) که این صامت از جمله ور ف وبسی به وساو میآیف ،کشا صوت وطع مهیشهود همچنهین
مکثهای کوتاهی که در این آیه ایجاد میشود تکرار مصوت سنگین کسهره کوتهاه بلنهف آمهفن
هجاها از پی هم اوساس خشم غضب ااراوتی را برای خواانفه القاء میکنف اهایت این خشم را
درکلمهی «اَسواها» با آ ردن تشفیف د بار تکرار امودن مصوت (ا) به ا ج میرسااف.
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در برخی آیههای این سوره ،از همخواای آ ایی

اژگاای معنایی اوعی برجسهته سهازی ایجهاد

شفه است؛ ماانف« :اَقالَ لَهم رَسولُ اهللِ ااوةَ اهللِ َ سُقاها» ﴿الشمس .﴾11:منظور از عبهارت (رسهول اهلل)،
وضرت صالَ است لی به سبب ائتالف لفظی از آ ردن اام پیامبر پرهیز شفه است عنهوان "رسهول
اهلل" آ رده شفه است؛ تا با عبارت (ااوة اهلل) همخواای لفظهی داشهته باشهف همچنهین بهرای ائهتالف
معنایی ایز این عنوان آ رده شفه است تا ارستاده شفن هرد از جااب خفا اف متعال بیان شود .تفخهیم
بزرگ امایی را ایز در این سوره ،در ورف (رم) لفظ جالله که وبلا رمه ُ– اتحه َ– است ،مهیبینهیم.
همچنین آ ای  /ال  /که از اصوات اافجاری شفیف است ،این بزرگ امایی را بیشتر جلوه میدهف.
در جااب موسیقی اژگان در این سوره ما شاهف اوعی موسیقی دیگری در ویطهی معنها هسهتیم
آن هم موسیقی معنوی است .در موسیقی معنوی اوعی هم بستگی معنهایی ایجهاد مهیشهود .از جملهه
موسیقیهای معنویای که در این سوره شاهف هستیم ،موسیقی بهه اسهطهی اسهلوو مراعهات النظیهر
است .مراعات النظیر :اوعی تفاعی معاای تکاپوی ذهنی است .آ ردن عناصری به ماانهف (الشهمس
القمر ،اللیل الیوم ،األرض السماء) ،که این عناصردر یک مجموعه هستنف ،اوعی موسیقی معنهوی
همبستگی معنایی را ایجاد اموده است .اسلوو بفیع تضاد ،اوعی دیگر از موسهیقی معنهوی را در ایهن
سوره ایجاد کرده است .تضاد :تناسبی میان برخی اژه هاست؛ زیرا که ههر معنهی رهف آن را در ذههن
تفاعی میکنف« .اَألهَمَها اُجُورَها َ تَقواها» ﴿الشمس .﴾9:اسلوو مقابله در غنهای موسهیقی معنهوی ایهن
سوره اقا دیگری را ایفا میکنف « َ النّهارِ إذا جَلّاها» « َ الّیلِ إذا یغشاها» ﴿الشمس« ﴾6 1:وَف لَالَهََ مَهن
زَکّاها» «وَف خاوَ مَن دَساها» ﴿الشمس .﴾11 9:در اسلوو مقابله ،کالم در تقابل ورار میگیرد؛ تا تهفاعی
معنایی شود مناسبتی بین کالم ایجاد شود .اسلوو لف اشر به گواهای دیگر تناسهب معنهایی را در
این سوره ایجاد اموده است .در آیهی  9ابتفا اجور بعف تقوا ذکر میشود در آیههای  11 9ابتهفا
تزکیه بعف تفسیه (به گناه آلوده شفن) ذکر میشود .لف اشر واکم بر این آیهها لف اشر مشو
است؛ زیرا در ااسان ابتفا غرایز ویواای شکل میگیرد بعف که ااسهان ایهن غرایهز را در جهود خهود
شناخت آن را کنترل میکنف از ابزار تقوا استفاده میکنف.
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4ـ نتيجه
در این سوره ،بالغت با زیر شاخههای خود (معاای ،بیان بفیع) چهون ابهزاری در جههت ااتقهال
مفهوم تهذیب افس است دارای واایهِی اوف موسیقی یکنواخهت هماهنه

اسهت .ههفف ایهن

سوره بیان وقیقت بزرگی است کوشیفه است این وقیقت بزرگ را همواره با صحنههای بسیار زیبها
اسلووهای بفیع بالغی ادبی به تصویر بکشااف .در وقیقت خفا اف متعال با سوگنف به زیباترین
عظیم ترین عناصر هستی ذهن بشر را متوجه عظیم ترین عنصر در ن ااسان که در عین وال هم مهی-
توااف زیباترین هم وبیَترین عنصر در ای ااسان باشف ،معطوف میکنف.
آاچه هنر اویسنفه یا گوینفه محسوو میشود ،ااتخاو آ اها

اژههایی است که با مضامین مهورد

اظر سازگاری تناسب داشته باشف .ترتیب اژگاای آیات این سوره شکل در کنار هم وهرار گهراتن
ور ف عال ه بر القاء معاای مورد اظر ،موسیقی یژهای را هنگام ورائت بهه مخاطهب منتقهل مهیکنهف.
موسیقیای که در اضای این سوره واکم است ،موسیقی پرطنین با وار شکوهمنف است اضایی
آکنفه از تعمق تفبر را بر مخاطب القاء میکنف .هجای بلنف آخر آیهات در تهفاعی اضهایی تهاملی بهه
آهن

مضمون سوره کمک کرده است .این امر به کمک علم بهفیع مهیها شهفه اسهت .علهم معهاای،

صنعت دیگری بود که این سوره را در ااتقال مفهوم تهذیب افس یاری کرد .اوع ااعال وهاکم بهودن
جملهی اعلیه در این سوره ،استفاده از موصول غیر عاول مبهم (ما) اکره بودن افس بر خالف دیگهر
عناصری که در این سوره به آاها سوگنف یاد شفه ،از جلوه های علم معاای در این سهوره اسهت .علهم
بیان به صورت اطناو ایجاز تمثیل به گواهای دیگر در راستای معنای مف اظر سهوره هنهر امهایی
اموده است.
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The functions of rhetoric in conveying
the concept of self-purification in Surah Shams
Zahra Ahmadlou 1
Mohammad Ibrahim Khalifa Shoushtari2

Abstract
In the surahs of the Holy Quran, there is an interaction between meaning and the means
of interpretation. One of these surahs is Surah Shams. This short surah with a beautiful
rhyme and weight of music and with many oaths to the most beautiful elements of nature
and to the human soul and the oath to the creator of these phenomena and using rhetorical
and literary interpretations has tried to reflect the beauty of self-purification. Show. The
purpose of this article is to express the connection between rhetoric and the content of this
surah; It means self-purification. Among the findings of this article are the actuality of the
sentences and the predominance of the transitive verb in this surah and the knowledge of
some elements of the oath and the succession of oaths in this surah in order to convey the
meaning of self-purification. The long syllables at the beginning of the verse and the
repetition of the vowel ( )اand the type of rhyme and inner music of this surah have made
the role of rhetoric and literature in conveying this theme more colorful. These findings
indicate that the sub-branches of rhetoric are in line with the theme of the surah.
Considering the question of how the role of rhetoric in conveying the meaning of selfpurification in this surah, this article intends to prove this issue by relying on the text of this
surah and extracting its evidences, and by adopting a descriptive and analytical method of
verses, The interaction of rhetoric and music in the transmission of meaning
Keywords: Rhetoric, oath, music of verses, self-purification, Surah Shams.
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