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چکیده
سبکشناسی الیهای ،روشی نوین در مطالعۀ مشخّصههای سبکی یک اثر است که با طرح الیهها و
مؤلّفههای مناسب متن به بررسی عملی و عینیِ سبک متون مختلف میپردازد .با تحلیل متن در پنج
الیۀ آوایی ،واژگانی ،نحوی ،معنیشناختی و بالغی ،مشخّصههای برجستۀ سبک و نقش و ارزش آنها
در هر الیه مشخّص شده و کشف و تفسیرِ پیوند مشخّصههای صوری متن با محتوای آن آسانتر میگردد و
هدف نهایی که کشف جهانبینی حاکم بر متن است ،حاصل میشود.
پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی ویژگیهای بارز سبکی سورۀ «نبأ» در سه الیۀ
نحوی ،آوایی و واژگانی پرداخته است تا چگونگی بازتاب اندیشۀ آخرتگرایی حاکم بر آن ،با بهکارگیری
متغیّرهای مناسب هر الیه نشان داده شود .این پژوهش در پی پاسخ به دو سوال ذیل میباشد:
 -1هرکدام از متغیّرهای موجود در الیههای سهگانه چگونه با موضوع اصلی سوره که پیرامون معاد
است ،ارتباط برقرار میکند؟  -2کدام الیه نقش برجستهای در ملموس نمودن مضمون اصلی سوره
یعنی معاد دارد؟
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در این مقاله ،برای بررسی الیۀ نحوی ،سه متغیّر طول جمله ،وجهیّت و صدای دستوری؛ در الیۀ
آوایی ،ریتم و داللت آواها و در الیۀ واژگانی رمزگان انتخاب شد .برآیند تحقیق حاکی از آن است که
کوتاهی آیات با توجّه به موضوع اصلی سوره که پیرامون قیامت است ،اندیشۀ کوتاهی عمر و لزوم
آمادگی برای زندگی اخروی را به انسانها گوشزد میکند .غلبۀ وجه معرفتی -اخباری ،اطمینان و
قطعیّت کالم خداوند را در مورد وقوع قیامت نشان میدهد و غلبۀ صدای دستوری منفعل ،نشانگر
حالت انفعالی جهان و آدمی است که با پیچیده شدن طومار هستی به سوی سرنوشت محتوم خویش
حرکت میکند؛ سرنوشت شوم بدکاران و فرجام نیک پرهیزگاران .ریتم تند و کوبنده و استفادۀ باال از
آواهای مجهور و شدید که چونان فریادها و ضربههای بیامان بر حسّ آدمی فرود میآید ،او را به اندیشه
و تدبّر در هستی فرا میخواند و اینکه در پسِ چنین تدبیر متقن و دقیقی ،حتماً قیامتی و حسابی و
بهشتی و دوزخی هست و حضور رمزگانی همچون «النبأ العظیم»« ،یوم الفصل»« ،نفخ الصور»،
«جهنّم»« ،حمیم»« ،طاغین»« ،غسّاق»« ،جزاء»« ،عذاب»« ،متّقین»« ،مفازاً»« ،ذلک الیوم» و «عذاباً
قریباً» اندیشۀ مزبور را تقویت میکند .در ضمن از بین الیههای مذکور ،الیۀ نحوی بهدلیل ظرفیّت
باالیی که در ایجاد معانی مختلف دارد ،بیشترین نقش را در راستای خدمت به موضوع اصلی سوره ایفا
کرده است.
کلیدواژهها:سبکشناسی الیهای ،جهانبینی ،قرآن کریم ،سورۀ «نبأ» 

مقدمه
قرآن کریم معجزۀ جاوید پیامبر خاتم و تنها کتاب مقدّس دینی است که از گزند تحریف بشری در
امان مانده است؛ از این رو ،روح الهی و جهانبینی توحیدی را در واژه واژه و سطر سطر آن میتوان
بهوضوع مشاهده نمود .آنچه از دیرباز تاکنون در ارتباط با این کتاب آسمانی ،ذهن بشر را به خود
مشغول کرده است ،وجوه و اسباب اعجاز آن میباشد .جهات اعجاز قرآن بسیار است که یکی از
برجستهترین آنها که اهل زبان ،از همان آغاز نزول قرآن متوجّه آن بودهاند ،جنبه اعجاز ادبی آن می-
باشد؛ زیرا آنان که خود در فصاحت و بالغت شهره بودند ،گمانشان بر آن بود که میتوانند همانند
قرآن را که در منتها درجۀ فصاحت و بالغت قرار داشت ،بیاورند؛ ولی بهزودی دریافتند که ادبیات
قرآن بسیار فراتر از اشعار و خطابههای آنان است و «خرق عادتش در اسلوب و بالغت و اخبار غیبی-
اش ،همیشگی است«(السیوطی)833 :0831 ،؛ لذا از معارضه با قرآن درماندند.
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در باب اعجاز ادبی قرآن از گذشته تاکنون تالشهای ارزشمندی صورت گرفته و اندیشمندان
مسلمان در هر عصری متناسب با ظرفیتهای درونی خود و علوم آن عصر به خلق آثار بدیع یا
تکراری پیرامون آن دست زدهاند؛ امّا با وجود همۀ این تالشها ،باید گفت که اعجاز ادبی بسان
چشمهای جوشان است که پایانی برای آن متصوّر نیست؛ چرا که در هر برهۀ تاریخی ،پژوهشگران تنها
موفّق به نوشیدن جرعهای از آن خواهند شد .امروزه به موازات رویش دانشهای نوینی همچون
سبکشناسی ،بررسی جنبههای اعجاز ادبی قرآن نیز وارد مسیر تازهای شده است که این امر از سویی
بیانگر انعطافپذیری و فرازمانی بودن این کتاب مقدس بوده و از دیگر سوی ،زوایایی ناشناخته از
اعجاز ادبی را آشکار میسازد .سبکشناسی بهعنوان علمی که دربارۀ سبک بحث میکند ،پدیدهای
نوظهور بوده و بدون شکّ در مطالعات قرآنی قدیم جایگاهی نداشته؛ امّا واژۀ سبک ،مجال نیکویی در
مطالعات قدیم و بهویژه مباحث اعجاز قرآنی یافته است؛ زیرا کسانی که به بررسی اعجاز آن می-
پرداختند ،میبایست وجه تمایز سبک قرآن با سبکهای عرب را از خالل بررسی آن دو ،تمییز می-
دادند تا آن را وسیلهای برای اثبات اعجاز قرآن معرفی کنند .از نظر آنان ،تنها کسی میتوانست به
اعجاز ادبی قرآن پی برده و فرق آن را با کالم بشری دریابد که با کالم عرب آشنایی کامل داشته و
سبکهای آنها را بشناسد .با وجود خالی بودن میراث کهن عربی و قرآنی از پژوهشهای سبکشناختی،
امروزه سبک و سبکشناسی در کانون پژوهشهای قرآنی قرار گرفته است .در همین راستا ،پژوهش
حاضر در تالش است تا بر مبنای سبکشناسی الیهای ،مشخّصههای سبکی سورۀ مبارکۀ «نبأ» را در سه
الیۀ نحوی ،آوایی و واژگانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد .چنین تحلیلهایی هم خوانشی جدید از
قرآن بهدست داده و نیز قرآن را بهعنوان کتابی همیشه زنده که هیچگاه رنگ کهنگی بهخود نمیگیرد و
در هر عصری ظرفیت بررسی بر اساس علوم آن عصر را دارد ،معرفی میکند.
 -7-7اهمیّت و ضرورت پژوهش
امروزه به تناسب پیشرفتهای علمی و تکنولوژی و بلوغ فکری و عقلی بشر ،ضرورت معرفی
رویکردهای نوین و بهکارگیری آن در بحث از اعجاز ادبی قرآن به شدّت احساس میشود تا از این
رهگذر ،تحقیقات و پژوهشهای قرآنی نیز خوانشها و قرائتهای جدیدی را تجربه کنند که این امر
از طرفی موجب غنای مطالعات قرآنی شده و از طرفی دیگر ،زمینۀ دستیابی به نتایجی فراتر از مباحث
و مطالعات معمول را فراهم میکند .پیدایش علوم جدیدی همچون سبکشناسی ،بستر بسیار مناسبی را
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برای چنین خوانشهایی بهوجود آورده است .خوانش آیات قرآن از چنین منظر نوینی ،در واقع نوعی
تأمل و اندیشه در الیههای پیدا و پنهان آن است که نه تنها عظمت قرآن را بیش از پیش آشکار کرده؛
بلکه سندی بر حیات و پویایی و جاودانگی آن بوده و میتواند نقش بهسزایی در زدودن غبار غربت و
مهجوریت از ساحت نورانی قرآن داشته باشد.
 -2-7هدف پژوهش
هدف از این پژوهش آن است که با معرفی سبکشناسی ،زمینهای برای تجزیه و تحلیل قرآن کریم
و دیگر متون دینی به این شیوه فراهم آید و با مطرح نمودن سبکشناسی الیهای که روشی کارآمد در
عملی نمودن رویکردهای مختلف سبکشناسی است ،تالشی مؤثر در تحوّل مطالعات ادبی -قرآنی
صورت پذیرد و خوانشی متفاوت از این معجزۀ بزرگ بهدست دهد.
 -9-7سؤالهای پژوهش
در پژوهش حاضر تالش میشود تا با بهرهگیری از مؤلفههای سبکشناسی الیهای ،سورۀ مبارکۀ
«نبأ» در سه الیۀ نحوی ،آوایی و واژگانی تحلیل شده و در ضمن تبیین چگونگی بازتاب اندیشۀ
توحیدی در آن به پرسشهای زیر نیز پاسخ داده شود:


هرکدام از متغیّرهای موجود در الیههای سهگانه چگونه با موضوع اصلی سوره که پیرامون

معاد است ،ارتباط برقرار میکند؟


کدام الیه نقش برجستهای در ملموس نمودن مضمون اصلی سوره یعنی معاد دارد؟

 -4-7پیشینۀ پژوهش
در دو سه دهۀ اخیر ،رویکردهای ادبی و زبانشناختیمحور به قرآن فزونی یافته است و خیل
مقالهها ،کتابها ،گلچینهای نقد و ...گواه این مدعاست که به تناسب بحث ،به تعدادی از آنها که بر
مبنای سبکشناسی شکل گرفته ،بهعنوان پیشینۀ تحقیق اشاره میشود« :اسلوبیۀ االنزیاح فی النص

القرآنی» (أحمد غالب النوری الخرشه8113 ،م ،قسم اللغة العربیة و آداهبا ،جامعة مؤتة ،األردن).
نویسنده در این رسالۀ دانشگاهی ،هنجارگریزی را بهعنوان یکی از مشخصههای سبکی قرآن مورد

تحلیل و پژوهش قرار داده است« .مستویات أسلوبیۀ فی سورۀ مریم»(فیصل حسنی طحیمر غوادره ،بی

تا ،جامعة القدس املفتوحة ،فلسطنی ،صص  .)0-82در این مقاله نویسنده ،ویژگیهای سبکی سورۀ

«مریم» را در سه سطح آوایی ،واژگانی و نحوی مورد مداقّه قرار داده است« .سبکشناسی سورۀ مریم
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(ع)»(محمد خاقانی اصفهانی و محمدجعفر اصغری ،0831 ،فصلنامۀ لسان مبین ،سال دوم ،دورۀ جدید،
شمارۀ یک ،صص )18-011که نویسندگان در این مقاله با بهرهگیری از ارتباط بین دو علم بالغت و
سبکشناسی ،به بررسی و تحلیل رابطۀ بین واژگان ،ترادف ،مشترک لفظی ،تکرار و  ...پرداختهاند« .
تطبیق عناصر زیبایی شناسی قرآن کریم با نظریۀ هنجارگریزی نحوی .نمونه مورد پژوهانه :سوره
مبارکه کهف»( قاسم مختاری و غالمرضا شانقی ،0811 ،فصلنامه پژوهشهای ادبی -قرآنی ،سال
چهارم ،شماره اول ،صص  .)13-31نویسندگان در این مقاله ،الیۀ نحوی سورۀ مبارکۀ «کهف» را از
دیدگاه سبک شناسی و هنجارگریزی مورد بررسی قرار دادهاند .نویسندگان در این مقاله بیان نمودهاند
که تقدیم و تأخیر هدفمند ارکان جمله ،با اهدافی چون اهتمام و اختصاص؛ حذف ،برای درگیر نمودن
ذهن مخاطب و برانگیختن احساسات و تخیل وی؛ اضافه که موجب اضافه شدن معنا و تقویت و
تأکید مطلب میگردد؛ و گونههای مختلف التفات در ضمایرکه باعث تغییر سبک یکنواخت متن
میشود و نیز خواننده را به پیگیری ،تفکر و یافتن اسرار متن وامیدارد ،از پر بسامدترین نمونههای
سبک شناسی و هنجارگریزی الیه نحوی در این سورۀ مبارکه بشمار میآیند« .ومضات أسلوبیۀ فی

سورۀ «الرحمن»(محمد خاقانی و مریم جلیلیان ،0810 ،حبوث يف اللغة العربیة و آداهبا :نصف سنویة

علمیة حمکمة لکلیّة اللغات األجنبیة جبامعة إصفهان ،العدد  ،6صص .)54-45این پژوهش نیز سورۀ
مبارکۀ «الرحمن» را در سه الیۀ آوایی ،صرفی و نحوی به بوتۀ نقد گذاشته است« .هماهنگی آوایی در
دو جزء  01و  03قرآن کریم بر اساس نظریۀ موریس گرامون»( قاسم مختاری و مریم یادگاری،
 ،0811فصلنامه پژوهشهای ادبی -قرآنی ،سال پنجم ،شماره اول) .این مقاله الیۀ آوایی دو جزء مبارکۀ
 01و  03قرآن کریم را مورد بررسی قرار داده و بیان میدارد که هماهنگی الیۀ آوایی ،روشی است که
میتواند به مؤلف کمک کند تا معنا را از طریق فرم و ساختار ادبی بدون اطناب کالم به مخاطب منتقل
نماید .این مقاله همچنین بیان میکند که انتقال مقصود و معنا با تکرار واکهها و همخوانها ،تأثیر ژرفی
بر خواننده گذاشته و وی را به سوی معنا رهنمون مینماید.
چنانچه مالحظه میشود در هیچیک از آثار یاد شده ،سورۀ مبارکۀ «نبأ» با رویکرد الیهای مورد
مطالعه قرار نگرفته است .وجود چنین خألیی در بین پژوهشهای سبکشناختی قرآنی و عالقۀ فراوان
نویسندگان به این حوزه ،آنان را ترغیب نمود تا به تحلیل الیهای این سوره در سه الیۀ نحوی ،آوایی و
واژگانی بپردازند؛ به این امید که پژوهش حاضر در نوع خود مفید واقع شود.
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 -2سبکشناسی
سبکشناسی بهعنوان یکی از شاخههای زبانشناسی جدید ،به تشریح مشخّصههایی میپردازد که
نوشتههای یک ادیب و یا نوعی از انواع ادبی را ،بهدلیل کاربرد ساختارهای خاصّ صرفی یا انواع
معیّنی از جملهها و ترکیبها یا واژگان بهکار رفته در آن متمایز میکند و برای انجام این مهم ،از
دانشهای زبانی و ادبی موجود کمک میگیرد (ر.ک :جبر 1 :0133 ،؛ خفّاجی و همکاران)00 :0118 ،؛
زیرا کشف این عناصر و مشخّصههای سبکی ،قبل از هر چیز ،مستلزم مهارت در آواشناسی ،دو علم
صرف و نحو ،معنیشناسی کاربردی ،نشانهشناسی و دانش بالغت (معانی ،بیان و بدیع) است« .تحلیل-
گر ماهر و آشنای به این دانشها از دو طریق به کشف تمهیدات سبکساز متن میپردازد :یکی
ممارست با متن و اُنس با عناصر و سازههای نقشمند؛ دوّم تهیّۀ یک پیکرۀ زبانی از اثر ادبی؛ یعنی
توصیف و دستهبندی و آمارگیری از کل امکانات موجود در متن .پس از این توصیف ،کار تحلیل و
تبیین آن عناصر را برای مقاصد سبکشناختی آغاز میکند»(فتوحی )800 :0818 ،تا به هدف نهایی
تحلیل سبکشناختی که پیوند دادن تأثیرهای ادبیِ خاص به ویژگیهای زبانیِ خاص است ،دست یابد.
امروزه سبکشناسی میکوشد تا خألیی را که پژوهشهای نقدی و بالغی قدیم ایجاد کردهاند ،پر
کند؛ «خألیی که از بیتوجّهی به هدف و مقصود پژوهشهای ادبی و تهی بودن از هرگونه عینیّتگرایی
در بررسی متون ادبی نشأت میگیرد»(مکرسی)08 :8101 ،؛ همچنین این دانش در طی عمر کوتاه خود
همواره تالش نموده تا رویکردی نقدی باشد که میخواهد با تکیه بر بافت زبانی متن ،به بررسی متون
ادبی بپردازد؛ از اینرو هنگام بررسی متن ،تمام مسائل خارج از متن از جمله زندگی مؤلّف ،بافت
تاریخی و بافت اجتماعیای را که منجر به خلق اثر شده ،کنار زده و در سایۀ ارتباط مستقیم با متن ،در
پی کشف جنبههای فنّی و زیباییشناختی آن است .دانش سبکشناسی برای کشف کارکردهای زبان در
آشکار ساختن مقصود گوینده از زبانشناسی بهره میبرد؛ گرچه تفاوتهای اساسی بین ایندو دانش
وجود دارد،ولی تمرکز سبکشناسی اساساً بر تاثیری است که زبان در گیرنده یا خواننده متن ایجاد
میکند(ر.ک :ربابعۀ.)3-3 :8118 ،
در بررسیهای سبکشناسی ،روشهایی در نظر گرفته شده است که متن را در همۀ جوانبش مورد
تحلیل و بررسی قرار میدهد .یکی از این روشها ،بررسی الیهای متون است .سبکشناسی الیهای،
متن را در الیههای گوناگون بررسی میکند .با تحلیل متن در پنج الیۀ مختلف ،مشخّصههای برجستۀ
سبک و نقش و ارزش آنها در هر الیه ،جداگانه مشخص میشود .این روش کشف و تفسیرِ پیوند
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مشخصههای صوری متن با محتوای آن را آسان میسازد؛ زیرا سهم و نقش هر بخش از زبان در شکل
دادن به سبک به روشنی نشان داده میشود .این شیوه از آشفتگی تحلیل و تداخل دادهها و دیدگاهها
پیشگیری میکند و امکان بهرهگیری از روشهای متنوّع را در هر الیه امکانپذیر میسازد .این روش
در اغلب رویکردهای سبکشناسی کارآمد است .سطوح واحدهای تحلیل در زبان که میتواند یک
بررسی سبکشناسانه را سازماندهی کند ،عبارتاند از :الیۀ آوایی ،الیۀ واژگانی ،الیۀ نحوی ،الیۀ
معناشناسیک (الیۀ بالغی) و الیۀ کاربردشناسیک (ایدئولوژیک) (ر.ک :فتوحی.)883 -840 :0818 ،
در این مقاله سورۀ نبأ بر مبنای سبکشناسی الیهای و در سه الیۀ نحوی ،آوایی و واژگانی مورد
تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .در الیۀ نحوی ،طول جملهها ،وجهیّت و صدای دستوری ،در الیۀ آوایی،
ریتم و داللت آواها و در الیۀ واژگانی رمزگان ،بهعنوان مؤلّفههای سبکی مطرح خواهند شد .آنچه این
ابزارها را با یکدیگر پیوند میدهد ،کشف جهانبینی توحیدی حاکم بر سوره میباشد.
 -9مضامین سورة «نبأ»
سورۀ نبأ که معصرات و تساؤل نیز خوانده میشود ،مکّی بوده و مشتمل بر  41آیۀ غالباً کوتاه می-
باشد .این سوره با ذکر قیامت و بیان قدرت باریتعالی بر مسأله معاد و روز واپسین ،آغاز شده است؛
زیرا خداوند قادر متعال ،سورۀ قبل (مرسالت) را با ذکر قیامت و تهدید تکذیبکنندگان ،به پایان
رسانده است (طبرسی ،بی تا 183 :با تصرّف) .موضوعات اساسى این سوره عبارتند از:


حتمی بودن روز رستاخیز و بیان نمونههایی از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمین و

زندگی انسانها و مواهب آن بهعنوان دلیلی بر امکان معاد و رستاخیز.


بیان برخی از نشانههای آغاز رستاخیز



ترسیم گوشهاى از عذابهای مرگبار و دردناک طغیانگران وتجسّمِ بخشى از مواهب و

نعمتهاى شوقانگیز پرهیزکاران.


هشدار به عذابی نزدیک و ذکر سرنوشت غمانگیز کافران (ر.ک :أُرمی ،8110 ،ج  1 : 80؛

صابونی ،بی تا ،ج.)111 -113 :8
 -4بررسی الیهای سورة «نبأ»
اینک ویژگیهای سبکی سورۀ «نبأ» در سه الیۀ نحوی ،آوایی و واژگانی مورد تحلیل و تجزیه قرار میگیرد.
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 -7-4الیۀ نحوی

نحو ،علمی است که قوانین مربوط به نحوۀ ترکیب واژهها و شکلگیری جملهها در یک زبان را
آموزش میدهد .جمله ،عنصر اصلی کالم است؛ «زیرا به وسیلۀ آن متن برای کاربران زبان قابل فهم
میشود .نویسنده ،افکار خود را به واسطۀ جملهها بیان کرده و با آنها سخن میگوید و ارتباط برقرار
میکند»(الحسینی)011 :8114 ،؛ البتّه وظیفۀ نحو صرفاً به چگونگی ترکیب کلمات و شکلگیری جمله
و در نهایت ایراد سخن فصیح محدود نمیشود؛ بلکه در سطحی باالتر هدف نحو آن است که ارتباطی
قوی میان آنچه که ترکیب جمله نامیده میشود و آنچه که معانی و افکار نامیده میشود ،برقرار نماید
(ر.ک :عبدالمطلب .)81 -83 :0114 ،از بین دانشمندان عرب ،دیدگاهها و اندیشههای عبدالقاهر
جرجانی در زمینۀ سبک و ارتباط آن با نحو قابل توجّه است .او تصویری دقیق از مفهوم سبک ارائه
داده ،میگوید« :سبک نوعی نظم و نحوۀ چیدمان کلمات است»(جرجانی .)810 :0813،وی اشاره میکند که
ترتیب الفاظ در ترکیب کلمات ،تابع ترتیب معانی در ذهن متکلم است و میگوید« :کالم خود را بر اساس
اقتضای علم نحو قرار بده و بر اساس اصول و قوانین آن عمل کن»(همان .)818 :عبدالقاهر ارتباط نظم و
سبک را با نحو تأیید کرده و معتقد است که نحو به هر خالقی این امکان را میدهد که ویژگی خاصی به
نظم و چیدمان کلماتش ببخشد؛ چرا که کلمات به خودی خود باعث امتیاز و برتری گویندۀ آن کلمات
نمیشوند؛ بلکه چیدمان کلمات است که امتیازبخش است .امروزه در مباحث سبکشناسی نیز عنصر نحو از
اهمیت خاصی نسبت به سایر عناصر برخوردار است ،زیرا هم از توان باالیی در ایجاد معانی مختلف
برخوردار بوده و نیز روحیات و ذهنیات پنهان گوینده در عناصر نحوی بیشتر خودنمایی میکند.
با توجه به اهمیّت جمله در انتقال فکر و دیدگاه گوینده به مخاطب و تحمیل ایدئولوژی بر روابط
نحوی کلمات ،مؤلفههای متعددی را در بررسی الیۀ نحوی برشمردهاند؛ از جمله :بلندی و کوتاهی
جملهها ،ساده ،مرکب و پیچده بودن جمله ،چگونگی نظم واژهها در جمله و جابجایی در ساختار
نحوی نظم نشاندار یا معیار ،وجهیت و صدای نحوی و رابطۀ آن با دیدگاه نویسنده ،همپایگی و ...که
در پژوهش کنونی سه متغیّر طول جمله ،وجهیّت و صدای دستوری در سورۀ نبأ بررسی میشود.
 -7-7-4طول جملهها

خداوند متعال در جایجای قرآن کریم به کوتاهی عمر دنیا و فانی بودن آن اشاره کرده است تا
انسان از الک غفلت به درآمده و از تکیه کردن بر این سرای نیستی و زودگذر رهایی پیدا کند و برای
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القاء این مفهوم از ابزارهای گونهگونی همچون تصویرسازی در آیۀ  41سورۀ «کهف» ﴿وَ اضرِبﹾ لَهُم
مثلَ الحَیَاۀِ الدُّنیا کمآءٍ أَنزَلنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاختَلَطَ به نَبَاتَ األرضِ فَأَصبَحَ هَشِیماً تذرُوهُ الرِّیاح و کانَ اهللُ
عَلَی کُلِّ شَیءٍ مُقتَدِراً﴾ و یا کوتاه آوردن جمالت و آیات قرآنی ،بهویژه در جزء سیام ،استفاده میکند؛
زیرا کوتاهی و بلندی جمالت ارتباط مستقیمی با معانی و مقاصد موردنظر گوینده دارد« .جمالت بلند
از پیچیده بودن اندیشۀ نویسندۀ خود حکایت دارد؛ لذا وی به نوعی اطناب و پیچیدگی روی آورده و
در بیان خود ،شیوهای تودرتو را میپیماید؛ در حالیکه جملههای کوتاه نتیجۀ پیوستگیِ افکار نویسنده
و وضوح آن است»(بوملحم)88 :8113 ،؛ همچنین «فراوانی جملههای کوتاه و منقطع در سخن ،باعث
شتاب سبک ،سرعت اندیشه و هیجانانگیز میشود»(فتوحی.)831 :0818 ،
سورۀ «نبأ» از سورههای مکی و جزء سیام قرآن است که مشخّصۀ بارز آن ،کوتاهی آیاتش میباشد.
شاید علّت این کوتاهی را بتوان در دو چیز خالصه کرد :نخست آنکه چون محور اصلی آیات این
سوره پیرامون قیامت و استدالل بر حقیقت آن و توصیف عذاب و نعیم اخروی است؛ پس استفاده از
جمالت کوتاه و منقطع آن میتواند هشداری باشد بر زودگذر بودن جهان هستی و زوال سریع نعمت-
های آن و نیز سرعت انتقال از سرای فانی به سرای باقی؛ هشداری که یاد معاد و آخرت و فریفتۀ دنیا
نشدن را پیدرپی در گوش بشر فریاد میزند و انسان هوشیار و عاقل کسی است که این فریادها را به
گوش جان خریده و در حدّ امکان برای سفر بیبازگشت خود توشه برگیرد؛ چرا که دمی غفلت
پشیمانی جانکاهی را به دنبال خواهد داشت .دوّم اینکه چون سورههای کوچک قرآن و بهویژه جزء
آخر که بیشتر مکی هستند ،در آغاز نزول وحی نازل شدهاند« ،کوتاه و فشرده و دارای بالغت و
پیوستگی خاصّی میباشند؛ زیرا مخاطبین اوّلیۀ قرآن اعرابی بودند که در ایجازگویی و آهنگین سخن
گفتن ید طوالیی داشتند و همین بالغت اعجازی و قدرت تأثیر این سورهها بود که به گوش هرکسی
از آن مردم فطری میرسید ،مجذوبش میکرد و وجود آنان را چنان به نور هدایت روشن میکرد که از
پوست ضخیم اوهام جاهلیت و جاذبههای آن یکسره بیرون میآمدند و در طریق ایمان و اعالء اسالم از
همۀ عالئق میگذشتند»(طالقانی ،0841 ،ج  :41مقدمه) .گفتنی است که مشخّصۀ کوتاهی آیات و مقاطع و
آهنگ شدید و سریع در آیات ( )0 -81این سوره به چشم میخورد که پیرامون «نبأ عظیم» و شواهد خلقت
و منازل و مراحل انسان و جهان است؛ امّا هرچقدر که آیات به نهایت سوره که بیان مسیر بیپایان است،
نزدیکتر میشود ،آیات و مقاطع طوالنی و کشیدهتر میگردد .آخرین آیۀ طوالنیترین آیۀ این سوره است
که با بیان و انعکاس آه و حسرت بیپایان و نالۀ آرزوی ﴿یا لَیتَنی کُنتُ تُراباً﴾ کافران به پایان میرسد.
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 -2-7-4وجهیّت( 7مدالیته)

هر صاحبسخنی به هنگام سخن گفتن ردّپایی از اندیشهها و افکار خود را در سخنانش برجای
میگذارد که برای کشف آن میتوان از دو متغیّر نحوی وجهیّت و صدای دستوری بهره جست.
وجهیّت میزان قاطعیّت گوینده در بیان یک گزاره است که بهطور ضمنی به وسیلۀ عناصر دستوری
نشان داده میشود و بیانکنندۀ قصد کلّی گوینده یا درجۀ پایبندی او به واقعیت یک گزاره یا
باورپذیری ،اجبار و اشتیاق نسبت به آن است .مخاطبِ متن ،با ردّیابی این عنصر زبانی میتواند به
اطالعات دقیقتری از جنبههای روانشناختی زبان و سبک مؤلّف ،دست یابد (ر.ک :فتوحی:0818 ،
)834 - 811؛ بنابراین وجهیّت ابزاری است که نویسنده یا گوینده جهت بازتاب جهانبینی خود از آن
استفاده میکند تا «درجههای گوناگون پایبندی خود را به حقیقت و اعتبار گفتههایش ابراز نموده و یا
تأثیر کالمش را بر مخاطب تعدیل کند»(وردانک .)34 :0818 ،وجهیّت بار معنایی خاصی را به گزارۀ
خنثای موجود در پارهگفتار میافزاید و معنای افزودهای را به گزاره ضمیمه میکند که در معنای صریح
جمله وجود ندارد؛ به همین دلیل است که فاولر در تعریف وجهیّت میگوید« :وجهیّت گرامرِ تعبیرِ
پنهان است؛ ابزاری است که مردم با آن درجۀ تعهّد و التزام و سرسپردگی خود را نسبت به حقیقت
گزارههایی که میگویند ،بیان میکنند .وجهیّت به نگرگاه آنها دربارۀ تمنّا و آرزوی یک حالت از امور
اشاره دارد»(Fowler‚ 1986:131؛ به نقل از فتوحی)831 :0818 ،؛ چنین تعبیری از وجهیّت حاکی از
آن است که شخص حتّی اگر هم بخواهد ،نمیتواند عقاید خود را هنگام سخن گفتن پنهان کند و در
مقابل زمانی هم که بخواهد ،میتواند نظر و عقیدۀ اصلی خود را به صورت غیر مستقیم و با استفاده از
عناصر وجهی مناسب بیان کند تا مخاطب رفتار ،اعتقاد و احساس او را در جریان گفتگو تبیین کند.
برای بررسی مقولۀ وجهیّت در یک متن ،تقسیمبندی پالمر از جمله مهمترین و مشهورترین تقسیم-
بندیها در این زمینه بهشمار میرود .پالمر وجهیّت را به دو دستۀ گزارهای 2و رویدادی 3تقسیم میکند.
وجهیّت گزارهای بهطور قاطع با نگرش گوینده هماهنگ است و وجهیّت رویدادی به حقایقی نسبت
داده میشود که بالقوه بوده و عملی نشدهاند؛ وی سپس وجهیّت معرفتی 4را زیرشاخۀ گزارهای و
وجهیّت تکلیفی 1و پویا 1را زیرشاخۀ وجهیّت رویدادی قرار میدهد ).(Palmer‚ 2001: 8-9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Modality
2. Propositional Modality
3 . Event Modality

4 . Epistemic Modality
5 . Deontic Modality
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وجهیّت معرفتی ،دربردارندۀ نظر و درجۀ تعهّد گوینده براساس اطالع و دانش و شواهد موجود
نسبت به محتوای جمله است (الینز )411 :0810 ،و «داللت بر اطمینان یا عدم اطمینان گوینده دربارۀ
صدق یک گزاره دارد«(فتوحی .)833 :0818 ،وجهیّت معرفتی در تحلیل دیدگاه و عقاید نویسنده نسبت به
وجهیّت تکلیفی و و پویا مهمّتر است؛ زیرا به اطمینان یا عدم اطمینان وی در بیان حقیقت یک گزاره مربوط
است ( .)Simpson‚ 1993: 44وجهیّت تکلیفی ،بیانگر مفاهیم الزام ،اجازه و فرمان بوده و گوینده خود را
متعهّد به صدق یا کذب گزاره نمیکند؛ بلکه ضرورت انجام عملی را بیان میکند .وجهیّت پویا نیز بیانکنندۀ
توانایی ،تمایل و خواستن بوده و ناظر به کنشگر موجود در گزاره است ). (Palmer‚ 2001: 9-10

وجهیّت در زبان عربی در ضمن سه مقولۀ فعل ،صفت و حرف قابل بررسی است که در سورۀ
«نبأ» بهدلیل غلبۀ وجه فعلی ،وجهیّت از زاویۀ فعل بررسی میشود.
وجهیّت به شکل بارزی در فعل جمله جلوه مینماید .وجه فعل «صورت یا جنبههایی از آن است
که بر إخبار ،احتمال ،امر ،آرزو ،تمنّی ،تأکید ،امید و برخی امور دیگر داللت میکند»(فرشیدورد،
 .)831 :0834در بسیاری از زبانها ،وجه فعلی دو صورت اصلی دارد« :وجه إخباری 2که بر
رویدادهای واقعی و حقیقی داللت میکند و وجه التزامی که به رویدادهای غیر واقعی و فرضی اشاره
دارد»( .(Palmer‚ 2001: 1در زبان عربی ،بر اساس معنای داللی به پنج وجه فعلی إخباری ،التزامی،3
شرطی ،4امری ،5و تأکیدی 6اشاره شده است (ر.ک :الریحانی.)831 -831 :0113 ،
از بین این وجوه ،وجه إخباری در سورۀ «نبأ» بیشترین بسامد را دارد .وجه إخباری آن است که
وقوع یا عدم وقوع فعل را با قطعیّت و یقین بیان میکند و اسناد در آن قابل صدق و کذب است.
«گوینده با استفاده از وجه إخباری از فعلی که در یکی از زمانهای گذشته ،حال یا آینده رخ میدهد،
خبر میدهد»(ناتل خانلری .)013 :0811 ،در دستور زبان عربی در تمامی مواردی که فعل مضارع در
اشکال و ساختارهای ماضی ،حال و مستقبل بهکار رفته؛ ماضی بعید ،ماضی استمراری (ناقص) و
ماضی نقلی همگی بر وجه إخباری داللت دارند؛ زیرا حالت گوینده را در بیان خبر نشان میدهند
1 . Dynamice Modality
2. Indicative
3. Subjunctive
4. Conditional
5. Imperative
6. Energetic
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(ر.ک :الریحانی 831 :0113 ،نقل به مضمون) .با توجه به ویژگیهای وجه إخباری «در بیشتر موارد
این وجه قادر به بیان وجهیّت معرفتی میباشد؛ زیرا حتمی بودن رخداد را در بر میگیرد که این حتمی
بودن از شواهد و مدارک عینی و موجود به وجود میآید»(قائمی و ذوالفقاری )10 :0811 ،و در ارتباط
با قرآن کریم و سورۀ مورد بحث نیز این حتمیّت و قطعیّت رخدادها و حوادث از ناحیۀ گویندۀ آن
یعنی خداوند متعال حاصل میشود.
شاید بتوان گفت که علّت بسامد باالی استفاده از وجه إخباری ،به موضوعات مختلف این سوره
برمیگردد که از طرفی در مقام احتجاج و استدالل بر ثبوت بعث و جزا و تحقّق این خبر عظیم برآمده
(آیات  )1-01و از طرفی دیگر به توصیف پرپایی قیامت و برخی از صحنههای جهنّم و بهشت و
احوال بدان و نیکان (آیات  )41-03پرداخته است و این همه ،بهرهگیری از وجه اخباری را موجب
گشته است؛ بنابراین بخشی از کاربرد وجه إخباری را در آیات ﴿ 1-01أَلَم نَجعَلِ األرضَ مِهَاداً ٭ وَ
الجِبَالَ أَوتَاداً ٭ و خَلَقنَاکُم أَزوَاجاً ٭ وَ جَعَلنَا نَومَکُم سُباتاً ٭ وَ جَعَلنَا اللَّیلَ لِبَاساً ٭ وَ جَعَلنَا النَّهَارَ
مَعَاشاً ٭ وَ بَنَینَا فَوقَکُم سَبعاَ شِدَاداً ٭ وَ جَعَلنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً ٭ وَ أَنزَلنَا مِنَ المُعصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً ٭
لِنُخرِجَ بِه حَبّاً وَ نَبَاتاً ٭ وَ جَنّاتٍ أَلفَافاً﴾ میتوان دید که خداوند متعال در راستای استدالل بر وجود
معاد و در پاسخ به انکار مشرکین مکّه نسبت به این مسأله (آیات  )0-1در صدد برآمد تا با استفاده از
وجه إخباری ،به ذکر شواهدی از خلقت از جمله قرار دادن زمین بهعنوان گاهواره ،بنای آسمانهای
هفتگانه ،آفرینش خورشید عالمتاب و نزول باران رحمت و ...بپردازد و بدین ترتیب هرگونه شکّ و
تردیدی را از دلهایشان بزداید؛ زیرا اگر آدمی در این آیات نیک اندیشه کند ،درمییابد که «عالم
محسوس با زمین و آسمانش و شب و روزش و انسانهایش که نسل به نسل میآیند و میروند و نظام
جاری در سراپایش و تدبیر متقَن و دقیقی که در همۀ امورش جریان دارد ،ممکن نیست صرفاً بهخاطر
بازی و سرگرمی پدید آمده باشد؛ بلکه بهطور مسلّم و بدیهی در پی این نظام متغیّر و متحوّل ،باید
عالمی باشد که نظام در آن ثابت و باقی باشد»(طباطبایی ،بی تا ،ج .)811 -811 :81
بخش عمدۀ کاربرد وجه إخباری را میتوان از آیۀ (﴿ :)41-03إنَّ یَومَ الفَصلِ کَانَ میقَاتاً ٭ یَومَ یُنفَخُ
فِی الصُّورِ فَتَأتُونَ أَفوَاجاً ٭ وَ فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَکَانَتﹾ أبوَاباً ٭ وَ سُیِّرَتِ الجِبَالُ فَکَانَت سَرَاباً ٭ إِنَّ جَهَنَّمَ
کَانَتﹾ مِرصَاداً ٭ لّلطَّاغِینَ مَآباً  ﴾...مشاهده کرد .در این آیات به تناسب موضوع که پیرامون برچیده
شدن نظام مادّی جهان و آمدن یوم الفصل و سرانجام بد و نیک گنهکاران و نیکوکاران است ،تنها وجه
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إخباری نمود دارد و دیگر وجوه فعلی همچون وجه امری و التزامی رنگ میبازد؛ زیرا زمان عمل به
اوامر و نواهی الهی و نیز زمان امیدها و آرزوها به سر آمده و انسان تنها باید منتظر نتیجۀ عملکرد خود
باشد؛ لذا استفاده از وجه إخباری برای توصیف قیامت و حوادث آن ،از جانب کسی که راستگوتر از
او یافت نمیشود ﴿وَ مَنﹾ أَصدَقُ مِنَ اهللِ قیالً﴾ (نساء )088 :و عالم به غیب و نهان است ،از قطعیّت و
حتمیّت وقوع آن حکایت دارد.
آنچه پیرامون بحث وجه إخباری در این سوره خودنمایی میکند ،غلبۀ کاربرد افعال ماضی است؛
چه آنجا که خداوند عالمیان در استدالل بر امکان وجود معاد از برخی شاهکارهای خلقت همچون
آفرینش آسمانهای هفتگانه و زمین و ...که از قبل صورت پذیرفته ،صحبت میکند و چه آنجا که
محور سخن ،پیرامون حوادثی است که ظرف تحقّق آنها آینده میباشد .این امر قطعیّت متن را باال
برده و بیانگر میزان پایبندی خالق متعال به حقیقت گزارههاست؛ «زیرا فعل ماضی نظر به لفظش که
تحقق فعل را میرساند ،قطعیت آن نسبت به فعل مضارع بیشتر است»(تفتازانی)803 :8110 ،؛ البته در
مواردی چند ،کاربرد فعل مضارع نیز مشهود است؛ از جمله« :یُنفِقُونَ»« ،تأتون»« ،الیَذُوقُونَ»« ،فَلَنﹾ
نَزِیدَکُم»« ،الیَسمَعُونَ»« ،الیَملِکُونَ» و  ...که این امر نیز قطعیت کالم را افزایش میدهد؛ زیرا «فعل
مضارع ارتباط فوری و بیواسطه با واقعیت دارد»(فتوحی .)810 :0811 ،استفاده از فعل مضارع در
مورد حوادثی که ظرف وقوع آن آینده است ،باعث جلب توجه بیشتر مخاطب شده و تأثیرگذاری
بیشتر آن حوادث را در پی خواهد داشت .در مجموع باید گفت که بسامد باالی وجه إخباری در قالب
جمالت فعلیه و در ساختار گذشته که غالباً گویندۀ آن نیز خداوند است ،سبب قطعیت باالی سوره
شده و جهانبینی توحیدی و لزوم اعتقاد به سرای دیگر را قوّت میبخشد؛ بنابراین چنانچه شخص
منکر از لجاجت خود دست بردارد ،با وجود چنین قطعیّتی جایی برای انکار معاد در نزد او باقی
نخواهد ماند.
جدول  :7افعال إخباری موجود در سورة «نبأ»
یَتَسَآءَلُونَ

سَیعلَمُونَ( 2بار)

َألَمﹾ نَجعَلﹾ

خَلَقنَا

جَعَلنَا (1بار)

بَنَینَا

أَنزَلنَا

کَانَ

یُنفَخُ

تَأتُونَ

فُتِحَتﹾ

کَانَتﹾ ( 0بار)

سُیِّرَتﹾ

لَایَذوقُونَ

کَانُوا

الیَرجُونَ

کَذَّبُوا

أَحصَینا

لَایَسمَعُونَ

لَایَملِکُونَ

یَقُومُ

لَایَتَکَلَّمُونَ

أَذِنَ

قَالَ

شَآءَ

اِتَّخَذَ

أَنذَرنَا

یَنظُرُ

قَدَّمَتﹾ

یَقُولُ

کُنتُ
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صدای دستوری دیگر مؤلّفۀ نحوی است که با استفاده از آن میتوان دیدگاه و ذهنیّت نویسنده را
در مورد موضوع بررسی کرد .صدای دستوری عبارت است «از رابطۀ میان رخداد یا حالت فعل با
دیگر شرکتکنندگان در فرآیند فعلی (فاعل ،مفعول و .)...معمولترین دستهبندی صدای نحوی ،تقسیم
آن به فعّال و منفعل میباشد»(فتوحی.)811 :0818 ،
کالیمن در کتابی با نام صدای دستوری بهطور مبسوط به این مقوله پرداخته است .او صدای فعّال
و منفعل را اینگونه تشریح میکند :صدای فعّال بیانکنندۀ انجام یک عمل توسّط عنصر اصلی جمله
(نهاد) است .وقتی نهاد جمله ،کنشگر یا عامل فعل باشد ،جمله صدای فعّال و مؤثّر دارد .این صدا را
از آن جهت فعّال میگویند که فعل از جانب کنشگر (فاعل) که پویاترین عنصر در موقعیّت ارتباطی
است ،صادر میشود .وقتی مبتدای جمله پذیرنده ،هدف یا متحمّل فعل باشد ،جمله ،صدای منفعل و
پذیرا دارد .صدای منفعل بیانکنندۀ انفعال و پذیرندگی ناپویاترین یا غیرفعّالترین عنصر جمله (مثالً پذیرندۀ
یک فعل متعدّی در جملۀ مجهول) در قبال یک کنش است .این صدا از آن رو منفعل نامیده میشود که
مبتدا در حالت پذیرندۀ عمل یا متحمّل تأثیرات عمل آن قرار میگیرد ( 8 :0110 ، Claimanبا تصرّف).
فرق این دو نوع صدا با یکدیگر در آن است که اولی ،هم فاعل را برجستهتر نشان داده و هم
گویای اقتدار او میباشد؛ ولی صدای منفعل بر خود فعل یا مسند جمله تاکید دارد و فاعل در حاشیه
قرار میگیرد .متنی که با فعل متعدّی در جملههای معلوم تولید میشود ،صدای فعّال دارد و متنی که
حاوی فعل الزم ،جملههای اسنادی (با فعلهای ربطی است ،بود ،شد ،گشت و گردید) ،جملههای
مجهول و وجه مصدری (مصدر مؤوّل) است ،صدای منفعل دارند .در زبان عربی فعلهای متعدّی به
واسطۀ حرف جرّ در برخی موارد و اسم فاعلهای مشتقّ از فعل متعدّی ،صدای فعّال دارند ودر مقابل،
آن دسته از فعلهای متعدّی که مفعولشان بهدست فراموشی سپرده شده و در حکم فعل الزم میشود،
اسم فاعلهای برگرفته از فعل الزم و افعالی که در معنای مطاوعه بهکار رفتهاند ،صدای دستوری منفعل
دارند؛ البتّه برخی از مصادیقی که برای صدای فعّال و منفعل برشمرده شد ،ممکن است با توجّه به
بافت کالم ،کارکرد عکس داشته باشد؛ یعنی در یک بافتی ممکن است فعل متعدّی صدای منفعل داشته
باشد و در یک بافت دیگر فعل الزم صدای فعّال داشته باشد .این مسأله چنانچه در تحلیل صدای
دستوری سورۀ «نبأ» خواهد آمد ،بهخوبی نمود یافته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grammatical voice
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در سورۀ «نبأ»  48جمله وجود دارد که  81جملۀ آن دارای صدای فعّال میباشد .قسم اعظم این
صدای فعّال ،مربوط به آیات ( )1 -01است﴿ :أَلَم نَجعَلِ األرضَ مِهَاداً ٭ وَ [أَلَم نَجعَلِ] الجِبَالَ أَوتَاداً
٭ و خَلَقنَاکُم أَزوَاجاً ٭ وَ جَعَلنَا نَومَکُم سُباتاً ٭ وَ جَعَلنَا اللَّیلَ لِبَاساً ٭ وَ جَعَلنَا النَّهَارَ مَعَاشاً ٭ وَ بَنَینَا
فَوقَکُم سَبعاَ شِدَاداً ٭ وَ جَعَلنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً ٭ وَ أَنزَلنَا مِنَ المُعصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً ٭ لِنُخرِجَ بِه حَبّاً وَ
نَبَاتاً ٭ وَ جَنّاتٍ أَلفَافاً﴾ که خداوند متعال در آن به برخی از شاهکارهای خلقت برای اثبات وقوع معاد
استدالل میکند و چون مخاطبین او کسانی هستند که قدرت او را بر آفرینش مجدّد باور ندارند ،از
فعلهای متعدّی معلومی همچون (ألَم نَجعَل ،خَلَقنَا و  )...استفاده میکند تا در مقابل آنها در قالب یک
کنشگر قوی جلوه نماید؛ زیرا آن کسیکه بر آفرینش نخستین یعنی آفرینش آسمانها و زمین و
پدیدهها و موجودات دیگر توانا بوده ،در حالیکه آنها را از عدم خلق کرده ،بدون شکّ از آفرینش
مجدّد آنها که به دفعات آسانتر از بار اوّل است ،با آن قدرت بیپایانش ،عاجز نخواهد بود؛ نکتهای
که در آیۀ ( )01سورۀ «أحقاف» ﴿أَفَعَیِینَا بِالخَلقِ األوّلِ﴾ نیز بدان اشاره شده است .همچنین در آیۀ ﴿ 81وَ
کلَّ شَیءٍ أَحصَینَاهُ کتاباً﴾ که از محاسبۀ تمامی اعمال بندگان سخن میگوید و یا در آیۀ (﴿) 81فَذُوقُوا
فَلَن نَزِیدَکُم إلّا عَذَاباً﴾ که انسانهای سرکش و تبهکار را با بیانی تمسخرآمیز خطاب قرار میدهد و یا
در آیۀ (﴿ )41إِنّا أَنذَرنَاکُم عَذَاباً قَریباً ﴾...که در جایگاه هشداردهنده ظاهر میشود ،به فراخور سخن و
مقام از صدای دستوری فعّال بهره میبرد .نکتۀ جالب توجّه در این آیات ،آن است که خداوند متعال
در همۀ آنها از ضمیر متکلّم معالغیر برای نشان دادن اوج عظمت و قدرت خود به مخاطبین استفاده
کرده تا هشداری باشد برای بندگان که بدانند در صورت رفتن به بیراهه ،هیچ قدرت و قوتی در مقابل
چنین فرمانروای مقتدری نخواهند داشت.
از دیگر موارد صدای فعّال ،آیاتی است که حالت و عملکرد طغیانگران و سرکشان را در دنیا بیان
میکند؛ آنان که روزگاری در مقابل پروردگار سر به نافرمانی برداشته و آیات الهی﴿ :وَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا
کِذّاباً﴾(آیۀ  )83را تکذیب نموده و هیچ امیدی به زندگی بازپسین و روز حساب نداشتند﴿ :کَانُوا
لَایَرجُونَ حِسَاباً﴾(آیۀ  )83و فراتر از همۀ اینها ،مسألۀ معاد و فاعلیّت قادر جبّار را در آفرینش مجدّد
انکار میکردند﴿ :عَمَّ یَتَسآءَلونَ﴾(آیۀ )0؛ امّا آن روز که در دادگاه عدل الهی به حساب اعمال آنها
رسیدگی میشود ،نهتنها هیچ صدایی از آنها به گوش نمیرسد؛ بلکه یارای ایستادن در مقابل
پروردگار را هم نخواهند داشت.
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از این آیات که بگذریم 88 ،جمله و آیۀ دیگر که بیش از نیمی از جملههای موجود در این سوره
را تشکیل میدهد ،از صدای دستوری منفعل برخوردارند .بخشی از این صدای دستوری در آیات
( )03-88دیده میشود﴿ :إِنَّ یَومَ الفَصلِ کَانَ مِیقَاتاً ٭ یَومَ یُنفَخُ فِی الصُّورِ فَتَأتُونَ أَفوَاجاً ٭ وَ فُتِحَتِ
السَّمَاءُ فَکَانَتﹾ أَبوَاباً ٭ وَ سُیِّرَتِ الجِبَالُ فَکَانَتﹾ سَرَاباً ٭ إِنَّ جَهَنَّمَ کَانَتﹾ مِرصَاداً ٭ لِلطَّاغِینَ مَآباً ٭
لَابِثِینَ فِیهَا أَحقَاباً﴾ که ناشی از وجود ساختهای متعدّدی همچون جملۀ اسنادی (آیۀ  80و  ،)03افعال
مجهول و فعل و اسم فاعل الزم (تَأتُونَ – لَابِثینَ) میباشد .جملههای اسنادی از آن رو که بیشتر نقش
توصیفی داشته و از هرگونه مفهوم کنشگری عاری میباشند و افعال مجهول به سبب حذف فاعل،
دارای صدای منفعل هستند .حذف فاعل «در کالم وحی غالباً در باب نزول قرآن ،به انجام رسیدن کار
(قضاء األمر) ،رخدادهای رستاخیز و قیامت شایع است .حوادثی که بدون شکّ ،تنها یک فاعل بالمنازع
دارد .در این صورت حذف در تعبیر از آن ،یک مشخّصۀ سبکی شمرده میشود»(محمّد.)818 :0113 ،
از سوی دیگر ،حضور صدای دستوری منفعل بهصورت یک اصل کلّی ،در هرجا که سخن از قیامت
است ،در بردارندۀ تأکید هرچه بیشتر بر اهمّیت اصل رخداد ،صرفنظر از پدیدآورندۀ آن می-
باشد(ر.ک :بنتالشاطئ)813 -813 :0831 ،؛ بدین سبب ،فاعل به حاشیه رانده میشود و تاکید بر خود
فعل و به طور کلی بر روی مسند است.
بخش عمدهای از صدای منفعل موجود در سوره ،از رهگذر فعلهای متعدّی و معلومی بهگوش
میرسد که در ظاهر صدای فعّال دارند؛ ولی در معنای پنهان آنها ،صدای دستوری منفعل نهفته است؛
لذا اگر هم عملی از فاعل و کنشگر این افعال سر میزند ،از روی میل و اراده و عالقۀ باطنی نیست.
این امر چنانچه از سورۀ «نبأ» برمیآید ،به ظرف تحقّق این اعمال یعنی قیامت برمیگردد؛ زیرا بنده در
زندگی دنیوی خود ممکن است که براساس اراده و میلش بتواند از دستورات الهی سرپیچی کند؛ ولی
در آن روز که همۀ خالیق درپی صور اسرافیل ،بهناچار وارد عرصۀ قیامت میشوند و صداها پیش
خدای رحمان خاشع و خاموش میگردد و غیر از صدای آهسته صدایی شنیده نمیشود (طه،)013 :
چارهای جز اطاعت از دستورات الهی و فرمانبرداری محض وجود ندارد؛ بنابراین اگر بندهای نوشیدنی
غیر از حمیم و غسّاق نمینوشد﴿ :لَایذُوقُونَ فِیهَا بَرداً وَ لَاشَرَاباً ٭ إِلّا حَمِیماً وَ غَسَّاقاً﴾()84 -81؛ و
بندهای دیگر سخن لغو و بیهوده در بهشت نمیشنود﴿ :لَایَسمَعُونَ فِیهَا لَغواً وَ لَا کِذَّاباً﴾( )81و یا دیگری
به اذن پروردگار ،سخنی به صواب میگوید﴿ :لَایتکَلَّمُونَ إِلَّا مَنﹾ أَذِنَ لَهُ الرَّحمَانُ وَ قَالَ صَوَاباً﴾( ،)83به
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معنای آزادیِ عمل او و قدرتش بر انجام آن نیست؛ بلکه هریک بنابر عملکرد دنیایی و یا شایستگی
موجود ،از جانب پروردگار مأمور به انجام عمل شده و هیچکس را یارای نافرمانی نیست .در آیۀ 41
نیز از دو فعلِ «یَنظُرُ» و «قَالَ» ﴿ :یَومَ یَنظُرُ المَرءُ مَا قَدَّمَتﹾ یَدَاهُ وَ یَقُولُ الکَافِرُ یَا لَیتَنِی کُنتُ تُرَاباً﴾ که
متعدّیاند ،صدای منفعل به گوش میرسد؛ زیرا از طرفی ،عملِ نگریستن که بهصورت ناخودآگاه و
غیر ارادی صورت میپذیرد ،بیهودگی عمل و منفعل بودن را به تصویر میکشد (ابراهیمی و قربان
صبّاغ)13 :0818 ،؛ و از دیگر سوی ،فعل گفتن که با نوعی افسوس و غم و اندوهِ بیپایان همراه است،
نوعی انفعال و سردرگمی را به همراه دارد.
طی بررسی صدای دستوری در سورۀ «نبأ» ،کاربرد صدای فعّال به حدود  %41/1و صدای منفعل
به  %18/1رسید .در ادامه جدول ساختارهایی که صدای دستوری فعّال و منفعل دارند ،آمده است.
جدول  :2افعال دارای صدای دستوری فعّال در سورة «نبأ»

الَّذِی هُمﹾ فِیه مُختَلِفُونَ َألَمﹾ نَجعَلِ األَرضَ مِهَاداً [أَلَمﹾ نَجعَلِ] الجِبَالَ أَوتاداً

یَتَسَآءَلُونَ

خَلَقنَاکُمﹾ أَزوَاجاً

جَعَلنَا نَومَکُم سُبَاتاً

جَعَلنَا اللیلَ لِبَاساً

جَعَلنَا النَّهَارَ مَعَاشاً

بَنَینَا

جَعَلنَا سِرَاجاً وَهّاجاً

أَنزَلنَا

لِنُخرِجَ

کَانُوا لَایَرجُونَ حِسَاباً

کَذَّبُوا

لَنﹾ نَزِیدَکُمﹾ

أَذِنَ لَهُ الرّحمَانُ

شَاءَ

اِتَّخَذَ

أَنذَرنَاکُمﹾ

قَدَّمَتﹾ

جدول  :9ساختارهای دارای صدای دستوری منفعل در سورة «نبأ»

سَیَعلَمُونَ ( 2بار)
سُیِّرَتِ الجِبَالُ
إِنَّ لِلمُتَّقِین مَفَازاً
ذلِکَ الیَومُ الحَقُّ

إِنَّ یَومَ الفَصلِ کَانَ
مِیقَاتاً
کَانَتﹾ سَرَاباً

یُنفَخُ فی الصُّورِ
إنَّ جَهَنَّمَ کَانَتﹾ
مِرصَاداً

تَأتُونَ
لَابِثینَ فِیهَا أَحقَاباً

لَایَسمَعُونَ فِیهَا لَغواً وَ

لَا یَملِکُونَ مِنهُ

یَقُومُ المَالئِکَة وَ

لَا کِذَّاباً

خِطَاباً

الرُّوحُ

یَنظُرُ المرءُ

یَقُولُ الکَافِرُ

یَا لَیتَنی کُنتُ تُرَاباً

فُتِحَتِ السَّمَاءُ
لَایَذُوقُونَ فِیهَا بَرداً وَ
لَا شَرَاباً
الیَتَکلَّمُونَ

کَانَتﹾ أَبوَاباً
ذُوقُوا
قَالَ صَوَاباً

 -1الیۀ آوایی
الیۀ آوایی ،ارزش و کاربرد آواها و تأثیرات زیباییشناسیک و نقش آنها را در سبک سخن بررسی
میکند .بخش عمدۀ زیباییهای موسیقایی ،حاصل الیۀ آوایی سبک است .گوینده با توجه به موضوع
کالم خود ،موسیقی آن را انتخاب مینماید تا با آهنگ خاص و ویژۀ آن بتواند مقصودش را به بهترین
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وجهی به مخاطب منتقل کند؛ از اینرو انتخاب موسیقی متناسب با موضوع که ناشی از گزینش نوع
واژگان و حتی نوع حروف است ،برای گوینده از اهمیّت فراوانی برخوردار است و چنانچه او از
عهدۀ این تناسبسازی برنیاید ،در انتقال مقصود خود به مخاطب توفیقی حاصل نخواهد کرد.
یکی از جنبههای اعجاز قرآن کریم از نگاه اندیشمندان ،موسیقی روحنوازآن است .قرآن به مسألۀ
آهنگ و تأثیر آن بر شنوندگان در آیۀ چهارم سورۀ مزّمّل ﴿وَ رَتِّلِ القُرآنَ تَرتِیالً﴾  -از سورههای آغازین
 توجّه داده است که به اهمیّت آوای قرآن و ضرورت بهره بردن از آن برای تأثیرگذاری در جانهااشاره دارد (ر.ک :کوّاز 818 :0831 ،به بعد)« .قرآن برای موسیقی و آهنگ کالم به اندازۀ معنا ارزش
قائل است؛ لذا کلماتش را بهگونهای انتخاب میکند که با جوّ آیات و سیاق آنها و در بیشتر اوقات با
کل سوره هماهنگی و توازن داشته باشد»(یاسرحسین ،بی تا .)881 :آهنگ قرآن و انسجام آوایی آن
برای عرب گوشنواز بود و دلهایشان را میربود و حالوت و زیبایی آن را درمییافتند .این امر در
درجۀ نخست به ریتم و طبیعت آوای حروف و کلمات (داللت آوایی آنها) برمیگشت .در ادامه ،دو
مقولۀ ریتم و داللت آواها بهمنظور بررسی میزان ارتباط آنها با مفاهیم سوره «نبأ» و اندیشۀ حاکم بر
آن ،مورد تحلیل قرار میگیرد.
 -7-1ریتم آیات سورة «نبأ»
غالب سورههای جزء سیام قرآن کریم در مکه نازل شده و به تناسب موضوع که بیشتر پیرامون
مسائل اعتقادی از قبیل توحید ،نبوت و معاد است ،دارای آیاتی کوتاه و ریتم و آهنگی تند میباشد.
یاسرحسین دربارۀ موسیقی پرتحرک و ریتم تند سورههای مکی میگوید« :آیات مکی با جامعهای
روبهرو بود که پیوسته موسیقی شعر و نثر مسجع در گوش او طنینانداز بود و پیش از تاثیرگذاری
قرآن کریم در وی ،موسیقی بر احساساتش تاثیر میگذاشت؛ از سوی دیگر ،چنین آهنگ و ریتم تندی،
تأثیر بسزایی در برخورد فکری و اعتقادی که قرآن به منظور تثبیت اصول دعوت اسالمی علیه مشرکان
و عقاید جاهالنۀ آنان نازل شده بود ،داشت (همان.)831 :
در سورۀ «نبأ» به تناسب معنا ،ریتمهای مختلفی بهکار رفته است .از آیۀ نخست ﴿عَمَّ یَتَسَاءلُونَ﴾ تا
آیۀ (﴿ )81جَزَاءً مِن رَبِّکَ عَطاءً حِساباً﴾ که پیرامون مسألۀ معاد و استدالل بر وقوع آن و نیز توصیف
صحنههای قیامت است ،ریتم تند آیات محسوس میباشد .همچنین از آیۀ نخست تا آیۀ (﴿ )81فَذُوقُوا
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فَلَن نَزِیدَکُم إِلّا عَذَاباَ﴾ ریتم کوبنده است؛ زیرا خداوند از سویی برای منکرین معاد ،ادّله و براهین می-
آورد (آیات  )1 -01و از دیگر سوی در آیات ( )81-03از واقعۀ دهشتناک قیامت و نفخ صور و عذاب
طغیانگران سخن به میان میآورد؛ بنابراین از ریتم کوبنده و پویا و توانمند و حروف مجهور که
متناسب با چنین فضایی است ،بهره میبرد .آیات ( )80 -81علیرغم ریتم تند ،از ریتم نرم و مالیم هم
بهره دارند .موسیقی مالیم ،منفعل و آرامشبخش بوده و میتواند استرس و اضطراب را کاهش دهد؛ از
آنجایی که این آیات ،صحنهای از نعیم أخروی را به تصویر میکشند ،موسیقیای نیاز است که
متناسبِ با آن خانۀ امن وآرام و به دور از اضطراب و تشویش و نگرانی باشد .این ریتم نرم ،مرهون
صداهای مهموس است که در این آیهها بهکار رفته است .از آیۀ ( )83-41نیز که مسیر بیپایان آدمی را
نشان میدهد ،بهدلیل طوالنی بودن مواقف قیامت از ریتم کند استفاده میکند؛ میتوان گفت که «قرآن
کریم به سبک ریتمیک سرشار از موسیقی متناسب با معانی ممتاز است؛ بیآنکه ریتم بر معنا و یا معنا
بر ریتم غلبه یابد»(کوّاز .)813 :0831 ،موسیقی ،قدرت تصویرپردازی را تقویت میکند و تأثیرات
روانی ،ذهنی و جسمی آن را افزایش میدهد (کمپ بل)811 :0831 ،؛ از اینرو انواع ریتمها و القاگری
آواها میتوانند متناسب با فضای بهکار رفته در آن ،تصاویری ذهنی از بهشت و جهنم و نفخ صور،
اوصاف قیامت ،عقوبت گنهکاران و پاداش نیکوکاران را در پیش چشمان خواننده ترسیم کند.
 -2-1داللت معنایی آواها در سورة «نبأ»
داللت معنایی آواها بدان معناست که «ساختار آوایی کلمه – عالوه بر نقش معنایی و رسانگی
خویش -از رهگذر مجموعهای از اصوات ،به گونهای غیر مستقیم ،مفهوم موردِنظر گوینده را ابالغ
کند»(شفیعی کدکنی .)803 :0813 ،مسألۀ داللت و القاگری آواها در قرآن کریم که برای ارائۀ پیام خود
از شگردهای مختلفی بهره میبرد ،از اهمیّت ویژهای برخوردار است؛ زیرا در آیات قرآن کریم ،بیش از
آمدن لغات خاص و متناسب هر موقعیّت و بیش از ترکیب کلماتی که مقصود را آسان و رسا در ذهن
وارد میکند ،از رهگذر آواها میتوان به معنای کلمه و حال و هوای غالب بر آیات پی برد .برای
آشنایی با معانی آواهای عربی ،بررسی مخارج حروف ضرورتی اجتنابناپذیر است .در زبان عربی،
آواها برمبنای مخرجها ،به دو دسته تقسیم میشوند:


آواهای مجهور (واکدار) و مهموس (بیواک) .اولی ،تولید دستهای از واجهای عربی همراه

با ارتعاش تارهای صوتی و در نتیجه ،ایجاد پدیدهای آوایی به نام واکدار را سبب میشوند که عبارتند
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از( :ب ،ج ،د ،ذ ،ر ،ز ،ض ،ظ ،ع ،غ ،ل ،م ،ن ،و ،ی)؛ اما تولید گروهی دیگر از آواها بدون ارتعاش
تارهای صوتی صورت میگیرد که آواهای بیواک نامیده میشوند .واجهای (ت ،ث ،ح ،خ ،س ،ش،
ص ،ط ،ف ،ق ،ک ،ه) دارای این ویژگی میباشند (ر.ک :بشر.)810-818 :8111 ،


آواهای سنگین (شدید) و سبک (رخو) .آواهای سنگین که بیشتر در حروف (أ ،ب ،ت ،ج،

د ،ض ،ط ،ق ،ک) انعکاس مییابند ،بهصورت دفعی یا انفجاری ادا میشوند .این امر ،نتیجۀ حبس هوا
در خارج از ریهها بوده و ادای آنها همراه با آزادی صوت و رهایی از فشار میباشد؛ برخالف آواهای
سنگین ،آواهای سبک به هنگام خروج ،نیازی به فشار نداشته و کوچکترین باریکهای نیز میتواند
مخرجی مناسب برای ادای آنها باشد .این آواها در حروف (ث ،ح ،خ ،ذ ،ز ،س ،ش ،ص ،ظ ،غ ،ف،
ه) نمود داشته و هنگام تلفظ ،صدایی خفیف از آنها بهگوش میرسد (ر.ک :انیس ،بی تا.)84-83 :
آواشناسان عرب بر این باورند که برای القای معانی سترگ و فخیم از قبیل حوادث هولناک قیامت و
توصیف مناظر آن ،از آواهای مجهور و برای توصیف بهشت و مواهب آن ،از آواهای مهموس استفاده
شده است .عوضحیدر در این باره میگوید« :آواهای واکدار و مجهور ،معانی قوی و محکم را میرسانند
و آواهای سبک و آرام (مهموس) برای معانی نرم و آسان بهکار میروند»( عوض حیدر.)81 :0111،
سورۀ مبارکۀ «نبأ» از  888واژه و  310حرف 1تشکیل شده است و بیشتر حروف آن نیز دارای
صفت جهر و شدّۀ میباشند .حروف مجهور با  414( %18/3حرف) در جایگاه نخست و حروف شدید
با  013( %01/1حرف) در جایگاه بعدی قرار دارند .کاربرد فراوان حروف مجهور و شدید با توجّه به
اینکه خداوند متعال داللت آوایی را در گزینش واژگان در نظر داشته ،کامالً هدفمند و حسابشده
صورت گرفته است؛ زیرا رویایی با مخاطبین اوّلیۀ سوره که مشرکین مکّه بودند و منکرین معاد ،و نیز
مضمون غالب سوره که پیرامون رستاخیز و نشانههای آن ،ترسیم منظرههای عذاب و انذار شدید است؛
همچنین فضای سنگین ،دلهرهآور و هولناک حاکم بر سوره چنین بسامد باالیی را میطلبید .نظر به
همین مضامین سترگ و جوّ سنگین سوره است که در حدیثی از پیامبر گرامی اسالم (ص) میخوانیم
که ایشان یکی از اسباب سپیدی زودرس محاسنش را سورۀ «نبأ» معرفی کرده است(2طباطبایی ،بی تا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ در شمارش تعداد حروف« ،ال» شمسی لحاظ نشده است.
2ـ در کتاب خصال از ابن عباس روایت شده که گفت :روزی ابوبکر به حضور رسول خدا (ص) عرضه داشت :یا رسول اهلل
محاسنت زود سپید شد؟ فرمود :سورۀ هود ،واقعه ،مرسالت و عمّ یتسآءلون مرا پیر کرد (ر.ک :طباطبایی ،د تا ،ج.)214 :23
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ج)840 :81؛ امّا آنچه از خالل این حجم باالی حروف شدّتبخش بهکار رفته در ارتباط با مسائل
مطرح در سورۀ «نبأ» به گوش میرسد ،ضربههایی پی در پی ،شدید ،قوی و بلند است که در گوش
انسانهای غافل و به خوابِ سنگین فرو رفته چنان پتک فرودمیآید و با ریتم واحد ،این هشدار را در
گوششان تکرار میکنند :بیدار شوید .بنگرید .اندیشه کنید که خدایی و تدبیری و حسابی و آزمایشی و
جزایی و عذابی شدید و نیکبختیای بزرگ هست (ر.ک :قطب ،0133 ،ج 8311 :81به بعد) .این امر در
سورۀ «نبأ» که مشتمل بر صحنههای کوبنده و فراگیر و گوشخراش قیامت است و منظرۀ حسابرسی
اعمال مجرمان و نیکوکاران را به گونهای دقیق ،کوبنده و تکاندهنده به تصویر میکشد ،شگفتیآور
نیست .میتوان گفت که آیات این سوره از رهگذر آواهای موجود در آن ،پیام هشدار خداوند متعال را
مبنی بر وجود روز جزاء در گوش آدمی زمزمه کرده و او را به عمل به فرامینش فرامیخواند تا بدین
ترتیب ره سعادت را پیموده و به سعادت ابدی نائل شود و در زمرۀ کسانی نباشد که با گشودن نامۀ
عمل و دیدن عملکرد دنیایی خود فریاد ﴿یا لیتني کنت ترابا﴾ سر دهد.
حروف مهموس با 013( %01/1حرف) و حروف رخو با  001( %08/4حرف) از بسامد اندکی در سوره
برخوردار میباشند که این کاربرد با توجّه به موضوع غالب سوره کامالً معقول و منطقی بهنظر میرسد؛
چون طبیعت این دو گونه از حروف به نحوی است که بیشتر برای ترسیم فضای امن و آرام و پر نعمت
مانند بهشت از آن استفاده میشود که در این سوره تنها آیات )80-81به این فضا اختصاص یافته است.

 -6الیۀ واژگانی
گزینش واژه برای ادیب از اهمیّت بهسزایی برخوردار است .او با کالم خود اهدافش را بیان می-
کند؛ بنابراین واژگانی را برمیگزیند که به داللت بر مراد نزدیکتر و در اظهار معنای مطلوب واضحتر
باشد و بر گوش و جان ناپسند نباشد .واژهگزینی یکی از جنبههای اعجاز قرآن بوده که تفاوت سبک
قرآنی را با سبک بشری نشان میدهد؛ تا آنجا که میتوان از قرآن بوی خدا و از کالم بشر ،بوی بشر
را استشمام نمود؛ زیرا گزینش در سبک قرآنی بسیار دقیق بوده و از قدرت الیزال الهی سرچشمه
گرفته است؛ ولی در سبک بشری از قدرت محدود بشری نشأت میگیرد و چندان دقیق هم نیست.
گزینش واژگان در قرآن جنبههای متعدّدی دارد .از جنبۀ داللت بر معنا ،داللت فوق العاده روشن دارد.
واژه با آهنگش بیانگر معناست و در گزینش آن همخوانی فاصلهها رعایت میشود و در ضمن یک
گونۀ بالغی جای میگیرد که موجب وضوح بیشتر معنا میگردد (ر.ک :کوّاز.)814-811 :0831 ،
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واژهها عالوه بر اینکه گوینده را در بیان اهدافش یاری میرسانند ،جهانبینی و دیدگاه او را نیز بر
متن تحمیل میکنند .سبکشناس با بررسی واژههای معنادار یک متن ،میتواند اندیشه و ایدئولوژی
گوینده را استخراج نماید .برای تبیین رابطۀ معنادار واژگان با ایدئولوژی حاکم بر متن ،متغیّرهای
مختلفی از جمله نشانداری واژگان ،اشارهگر و رمزگان را برشمردهاند که در اینجا بهدلیل ضیق مجال،
تنها به بررسی رمزگان پرداخته میشود.
رمزگان ،از اصطالحات مطرح در دانش نشانهشناسی است .هر رمزگان ،نظامی از دانش است که
امکان تولید ،دریافت و تفسیر متون را فراهم میکند و بیشتر بافتبنیاد و فرهنگبنیاد است .زبان،
بزرگترین و پیچیدهترین رمزگان است و همۀ رمزگانهای دیگر از قبیل رمزگانهای آداب ،پوشاک،
غذا ،رفتار ،اطوار و اشارات ،نظامهای حرکتی و غیره به واسطۀ زبان قابل توصیف است (ر.ک:
سجودی .)011-018 :0833 ،نشانهشناسان طبقهبندیهای متفاوتی از رمزگان ارائه کردهاند که رمزگان
ارجاعی از آن جمله میباشد« .فرستنده»« ،پیامی» را از طریق مجرایی مادّی – متن -برای «گوینده» می-
فرستد .پیام مستلزم وجود «بافتی» است که به آن ارجاع کند و برای اینکه فهمیده شود ،باید از
«رمزگانی» بهره گیرد که برای طرفین ارتباط کامالً شناخته باشد .رمزگان ارجاعی یا فرهنگی ،زمانی به-
کار میرود که متن برای شکل دادن به معنا ،خواننده را به استفاده از دانش خود از جهان واقعی فرامی-
خواند (مکاریک 083 :0833 ،به نقل از دُرپر.)31-33 :0818 ،
هر متنی بسته به موضوع موردنظر ،از کلمات متناسب با آن استفاده میکند تا خواننده از خالل آن-
ها که معموالً در سراسر متن نیز پراکندهاند ،پی به موضوع برده و تفسیر درستی از آن متن داشته باشد.
صرف حضور این واژهها در متن ،مخاطب را در فضای اطالعاتی خاصّی قرار میدهد .بر این مبنا،
حضور واژگانی (رمزگانی) همچون «النبأ العظیم»« ،یوم الفصل»« ،نفخ الصور»« ،جهنّم»« ،حمیم»،
«طاغین»« ،غسّاق»« ،جزاء»« ،عذاب»« ،متّقین»« ،مفازاً»« ،ذلک الیوم» و «عذاباً قریباً» در سورۀ «نبأ» ،ذهن
مخاطب را با توجّه به دانش پیشینۀ دینیاش ،به مسألۀ معاد و سرنوشت شوم بدکاران و فرجام نیک
پرهیزگاران معطوف میکند که خود یکی از اصول بنیادین جهانبینی توحیدی میباشد؛ بنابراین
مخاطبِ قرآن از طریق این رمزگان مرتبط با شریعت و معاد که واژههای کلیدی سوره را نیز تشکیل
میدهند ،قادر به کشف گفتمان دینی و اندیشۀ آخرتگرایی موجود در سوره خواهد شد که نتیجۀ آن،
لزوم بندگی و اطاعت از خداوند متعال ،دنیاگریزی ،مرگاندیشی و شوق به آخرت میباشد.
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 -7نتیجه
سبکشناسی الیهای شیوهای کارآمد در بررسی علمی و عملی مشخّصههای برجستۀ یک اثر است.
در این شیوه ،متن در چندین الیۀ آوایی ،واژگانی ،نحوی ،معنیشناختی و بالغی با استفاده از ابزارها و
مؤلفههای مخصوص در هر الیه و بهمنظور کشف ایدئولوژی صاحب اثر بررسی میشود .در پژوهش
کنونی ،سورۀ مبارکۀ «نبأ» بر اساس سبکشناسی الیهای و در سه الیۀ نحوی ،آوایی و واژگانی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا چگونگی بازتاب اندیشۀ آخرتگرایی حاکم بر آن با بهکارگیری
متغیّرهای مناسب هر الیه نشان داده شود .بدین منظور ،در الیۀ نحوی سه متغیّر طول جمله ،وجهیّت،
صدای دستوری؛ در الیۀ آوایی ریتم و داللت آواها و در الیۀ واژگانی رمزگان انتخاب شد .مشخّصۀ
سبکی بارز سوره بر اساس این متغیّرها به ترتیب عبارتند از :کوتاهی آیات ،غلبۀ وجه إخباری و صدای
منفعل؛ ریتم تند و کوبنده و بسامد باالی حروف مجهور؛ و رمزگان مرتبط با معاد و قیامت .کوتاهی
جملهها با توجّه به موضوع اصلی سوره که پیرامون مسألۀ معاد است ،اندیشۀ کوتاهی عمر و لزوم
آمادگی برای زندگی اخروی را در گوش بشر فریاد میزند .غلبۀ وجه معرفتی -اخباری ،اطمینان و
قطعیّت کالم خداوند را در مورد حتمی بودن وقوع قیامت نشان میدهد .غلبۀ صدای دستوری منفعل با
حال و فضای کلّی سوره که پیرامون معاد و نشانههای آن و گوشهای از عذابهای دردناک طغیانگران
و پاداش شوقانگیز نیکوکاران است ،مطابقت دارد؛ زیرا با آشکار شدن نشانههای قیامت و برچیده
شدن دنیا ،جهان هستی و آدمی خواهناخواه بهدنبال سرنوشت حتمی که انتظارش را میکشد ،روان می-
گردد؛ جهان بهسوی نابودی و آدمی به سوی بهشت یا جهنّم رهسپار میشود و چارهای جز تسلیم
محض در مقابل این خواست الهی وجود ندارد .ریتم تند و کوبنده و استفادۀ باال از آواهای مجهور و
شدید که چونان فریادها و ضربههای بیامان بر حسّ آدمی فرود میآید ،تأثیر ژرفی بر دل و جان هر
فرد آگاه گذاشته و ناآگاه را نیز بیدار میکند و او را به اندیشه و تدبّر در هستی فرا میخواند و اینکه
در پسِ چنین تدبیر متقن و دقیقی ،حتماً قیامتی و حسابی و بهشتی و دوزخی هست و حضور
رمزگانی همچون «النبأ العظیم»« ،یوم الفصل»« ،نفخ الصور»« ،جهنّم»« ،حمیم»« ،طاغین»« ،غسّاق»،
«جزاء»« ،عذاب»« ،متّقین»« ،مفازاً»« ،ذلک الیوم» و «عذاباً قریباً» اندیشۀ مزبور را تقویت میکند .در
مجموع باید گفت که گرچه هر سه الیه در راستای خدمت به موضوع اصلی سوره بهخوبی ایفای نقش
کردهاند؛ ولی الیۀ نحوی بهدلیل ظرفیّت باالیی که در ایجاد معانی مختلف دارد ،بیشترین نقش را در
این میان بر عهده داشته است.
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