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چکیده
سبکشناسی یکی از شیوههای تحلیل فنی و ساختاری متون ادبی است که در میان پژوهشهای
مربوط به زبانشناسی جایگاه واالیی را به خود اختصاص داده است .امروزه سهم عمدهای از مطالعات و
تحقیقات حوزه زبانشناسی به سبکشناسی اختصاص یافته است .این پدیدة ادبی و شیوه تحلیلی که در
زبان عربی با عنوان «االسلوبیّة» شناخته میشود ،در پی بررسی تفاوتهای موجود میان انواع متون
است .بدون تردید قرآن کریم به عنوان نمونهای بینظیر از متون فاخر ادب عربی ،چشمانداز وسیعی از
زیباییهای کالمی را فراروی مخاطبان قرار میدهد که این معنا از شیوههای متنوعی که خداوند به
منظور تاثیر بر مخاطب به کارگرفته ،تجلی مییابد .سورة مبارکة قمر یکی از مظاهر بارز هنری و جلوهگاه
زیباشناسی قرآن کریم است .پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از
معیارهای سبکشناسی جدید گوشهای از زیبایی این کتاب سترگ را در دو سطح آوایی و ترکیبی
بررسی نماید .نتایج به دست آمده نشان میدهد عناصری که موسیقی درونی و بیرونی آیات این سوره
را تامین میکند ،از بسآمد بسیار باالیی برخوردار است .همچنانکه ساختار منسجم موسیقایی همهجانبهای
اعم از نوع حروف و کلمات به کار رفته در هر آیه ،چینش حروف و کلمات ،قافیه و نظام فواصل آیات و
هماهنگی بین واجها ،صامتها ،مصوّتهای کوتاه و بلند ،به گونهای است که موسیقی حاصل از صفات
حروف و پیوند منسجم آنها بر اساس مفهوم و معنای آیات به تصویر درآمده است.
کلیدواژهها:سورة قمر ،سبکشناسی ،سطح آوایی ،سطح ترکیبی.
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مقدمه
قرأن كريم معجزة جاويد پیامبر خاتم و منشوری جامع برای هدايت مردم و ضامن سعادت و كمال
بشر است .اين هدايت در گرو درک معانی عمیق و تبیین اليههای پیدا و پنهان اين كتاب آسمانی است
تا از رهگذر خوانشهای جديد مطالعات قرآنی ،ضمن غنا بخشیدن به پژوهشهای ادبیات قرآنی،
زمینة دستیابی به نتايج بهتر و دقیقتر برای مخاطبان فراهم گردد.
در دهههای اخیر مباحث سبکشناسی به عنوان پژوهشی جامع و شیوهای تحلیلی در ساختارشناسی
متون ادبی مورد توجه اديبان ،ناقدان و زبانشناسان قرار گرفته است ،از اين رو لزوم انجام پژوهشها و
تحقیقهای نو در اين رشته احساس میشود كه مهمترين متون ادبی از اين جنبه مورد تحلیل و بررسی
قرار گیرد .در اينکه سبکشناسی علم است يا فن میان پژوهشگران اين حوزه اختالف نظر وجود دارد.
برخی آن را در كنار زبانشناسی علمی مستقل میدانند و يا الاقل دانشی از زير مجموعههای علم
زبانشناسی میدانند( ».مصلوح )4:91:712 ،اما برخی ديگر سبکشناسی را به عنوان يک علم مستقل
نپذيرفتهاند( ».ابوديب )4:71:712 ،صرف نظر از اين اختالف نظرها ،تقريبا همة ناقدان و اديبان برآنند
كه اين رشته از دانش زبانشناسی امروزه در كنار دانشهای ديگر قرار گرفته و با علومی مانند بالغت،
نحو ،عروض ،نقد ادبی ،معناشناسی و  ...ارتباطی تنگاتنگ دارد .معیارهايی كه در سبکشناسی مورد
توجه اديبان و زبانشناسان قرار میگیرد عموما برخاسته از نوع نگاه آنان به متن يا اثر ادبی از افق
زيبايیشناسی است .اديبان و متفکران يونانی نخستین كسانی بودند كه به تبیین مبانی نظری زيبايیشناسی
پرداختند و میزان و معیاری را برای آن معین نمودند .از ديدگاه افالطون زيبايی به شرط بهرهمندی از
صورت مثالی وجود میگیرد .وی سودمندی و تناسب را از جمله معیارهايی میداند كه برای تشخیص
و تعريف زيبايی هنری بايد به آن توجه كرد .او چیزی را زيبا میداند كه به هماهنگی روح و جسم
كمک كند( .عباديان ،بی تا)81 1
يکی از پربسامدترين شیوههای رايج و متداول در اين حوزه كه مورد واكاوی پژوهشگران قرار
گرفته ،تحلیل متن بر اساس سه سطح يا ديدگاه زبانی ،ادبی و فکری است تا آنان با استفاده از اين
سطوح به تحلیل سبکشناسانة متون مختلف و از اين طريق به كشف روابط و زيبايی درون متن و
سپس شناخت انديشه و گفتمان ادبی وی نايل شوند .بنابراين سطوح و ديدگاههای نوينی كه يک
سبک را از ديگر سبکها متمايز میكند در عرصة سه ديدگاه زبانی ،ادبی و فکری جای میگیرد.
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پژوهشگران بیشتر در پرتو اين سه سطح رايج به بررسی مؤلّفهها و ويژگیهای سبکی متون مختلف
اقدام میورزند .با توجه به اينکه شناخت ويژگیهای سبکی هر متن ،در میزان آگاهی و شناخت اليهها
و داللتهای معنايی آن تاثیر شگرفی دارد ،مهمترين هدف اين پژوهش ،شناخت مولفههای عناصر
آوايی و تركیبی و تبیین زيبايیهای سورة مباركة قمر از رهگذر مطالعات سبکشناسی است .بر اين
اساس نگارندگان كوشیدهاند تا در اين نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی و با بهرهگیری از سبک-
شناسی ساختارگرا در دو الية آوايی و تركیبی ،سورة مباركة قمر را مورد تحلیل و بررسی سبکشناسانه
قرار داده و متغیّرهای صوتی و نحوی آيات اين سوره را بر اساس معیارهای سبکشناسی جديد
تحلیل و بررسی نمايد تا از اين رهگذر نکات جديدی را به مخاطبان عرضه دارند و گوشهای از جنبههای
اعجاز قلم وحی را  -در خصوص صحنههايی از قیامت و همچنین انذار و تهديد منکران و مشركان از
طريق تصوير سرگذشت پارهای از اقوام پیشنیان كه بخاطر تکذيب پیامبرانشان ،دچار عذابهای
دردناكی شدند -پیش روی رهپويان و عالقمندان معارف قرآنی قرار دهد.
اين پژوهش در پی پاسخ به دو سؤال ذيل میباشد1
 -:سبک و ساختار بیانی آيات سوره مباركه قمر تا چه اندازه با مفاهیم آيات منطبق است؟
 -4شاخصها و ويژگیهای آوايی و تركیبی در سورة مباركة قمر كدامند و تأثیر و بسآمد آنها در
انتقال معنی چگونه است؟

 -2پیشینه
در خصوص سبکشناسی سورههای قرآن كريم پژوهشهای پرشماری به رشته تحرير درآمده
است ولی در مورد سبکشناسی سورة مباركة قمر تا آنجا كه نويسندگان اين نوشتار تحقیق و بررسی
كردهاند تاكنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است .البته در اين میان آثار معدودی به بررسی برخی
از جنبههای بالغی و زيبايیشناسی پارهای از آيات اين سوره همراه با سورههای ديگر پرداختهاند كه
در ذيل به برخی از آنها اشاره میرود1
 مقالهای تحت عنوان «داللة االصوات فی القرآن» ( متقی زاده ):87: ،منتشر شده است .اين مقالهبه تحلیل و تبیین داللتهای صوتی و آوايی در آيات محدودی از سوره قمر پرداخته و برخی از
مدلولهای صوتی در برخی از آيات اين سوره را بررسی و تحلیل نمودهاند.
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 پژوهش ديگری كه در اين زمینه به رشته تحرير در آمده است ،مقالهای است تحت عنوان«تحلیل عناصر نقشمند در انسجام بخشی به ساختار آوايی متن قرآن (بررسی موردی سوره های قمر،
رحمن و واقعه) (پاشازانوس:872 ،به رشته تحرير درآمده است .در اين مقاله نیز تنها به بررسی آرايههای
بديعی و عناصر آوايی برخی از آيات سورة مباركة قمر در كنار سورههای رحمن و واقعه پرداخته شده است.
با توجه به توضیحاتی كه ارائه گرديد هیچ كدام از آثار مذكور به تحلیل سبکشناسی سورة مباركة
قمر به طور عام و سبکشناسی آوايی و تركیبی اين سوره به طور خاص نپرداختهاند ،با اين وجود
نويسندگان در نگارش اين جستار به فراخور موضوع از اين آثار بهره بردهاند.

 -9مفهوم سبک و سبکشناسی
كلمة سبک كه معادل عربی آن «اسلوب» است ،در ادبیات قديم عربی بر تناسق شکل ادبی و نظم و
هماهنگی آن به كار رفته است .اولین كسی كه در میان بالغیهای پیشین اين واژه را بکار برده
«باقالنی» است .وی در كتاب «اعجاز القرآن» در اين زمینه میگويد« 1هر شاعر و يا نويسندهای شیوة
نگارش مخصوص به خود را دارد كه بدان شناخته میشود .همچنان كه انسان دستخط دوستش را از
بین خطوط مختلف تشخیص میدهد ،خواننده تیزبین كه از شعر و نثر آگاه است ،اسلوب دوست و
همکار خود را تشخیص میدهد( ».خلیل )491:779 ،اما شايد تعريف نسبتاً جامع برای سبک را ابن
خلدون بیان كرده باشد .وی در مورد سبک میگويد« 1سبک همان روشی است كه تركیبها بر محور آن
درهم تنیده میشوند و به نظم در میآيند و يا قالبی كه تركیب در آن ريخته میشود»( .فضل) 721:771 ،
سبکشناسی از نظر معنايی معادل لفظ « »stylisticsو از ريشه التینی « »stilosمشتق شده و نام
ابزاری بوده كه برای نقش كردن حروف و كلمات بر روی الواح مومی به كار میرفته است و مترادف
لفظ قلم میباشد و كسیكه از اين ابزار استفاده میكرده ،او را خوشقلم مینامیدند( .داد)992 1:89: ،
اما از نظر اصطالحی تعاريف گوناگونی از سبکشناسی از جانب زبانشناسان و ناقدان ارائه شده است.
يک ديدگاه سبک را حاصل انحراف و خروج از هنجار «نُرم»های عادی زبان میداند .اولین كسی كه
سبک را انحراف از نرم خوانده است ،پل والری است( .شمیسا )81 1:819 ،نظر شفیعی كدكنی در
مورد سبک نیز برگرفته از همین ديدگاه است .او در اين زمینه میگويد« 1هیچ سبکی را جز از طريق
مقايسه نرم و وجه انحراف آن از نرم نمیتوان تشخیص داد و در يک كالم سبک يعنی انحراف از نُرم
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و در مطالعه نرم و انحراف از آن بودن يا نبودن يک يا چند عنصر آن قدر اهمیّت ندارد كه بسآمد آن
عنصر يا عناصر( .شفیعی كدكنی.)87-811:899 ،
پیشینة سبکشناسی را همانند بسیاری از دانشهای ديگر بايد در يونان و روم جستجو كرد.
افالطون سبک را كیفیت و امتیازی تعريف میكند كه گويندهای به لحاظ برخورداری از الگوی مناسب
و شايسته كالم از آن بهرهمند است و گوينده ای ديگر به سبب فقدان اين الگوی مناسب از آن بی بهره
است .اما ارسطو سبک را خاصیت ذاتی كالم میداند و معتقد است هر اثری دارای سبک است ،حال
اين سبک ممکن است پست ،متوسط يا عالی باشد .سبک خصوصیتی اكتسابی است اما به درجات
مختلف تقسیم بندی میشود .رومیان نیز سبک را به درجات واال ،معتدل و عامیانه تقسیم میكردند (
ر.ک 1امین پور):14-:971:812 ،
بیمناسبت نیست كه در اينجا به سخن ملک الشعرای بهار كه خود از نظريهپردازان و پايهگذاران
سبکشناسی ادبیات فارسی در نیم قرن اخیر است اشارهای داشته باشیم .او در تعريف سبک میگويد1
«سبک در معنی عام خود عبارت است از تحقق ادبی يک نوع ادراک در جهان كه خصايص اصلی
محصول خويش (اثر منظوم يا منثور) را مشخص میسازد .سبک شامل دو موضوع است 1فکر (معنا)
صورت (شکل) .از توجه به جهان بیرون ،فکری در ما تولید میشود و آن نمونه ای است از تأثیر
محیط برفرد و ما آن فکر را با سوابق ذهنی خود منطبق و موافق میسازيم و با همان جنبه فکری
خويش برای شنوندگان تعبیر میكنیم و اين نمونه ای است از تأثیر فرد در محیط .هر موضوع و
فکری ،شکل و قالبی برای تعبیر الزم دارد .خوانندگان اين اثر ادبی از روی مطالعه و آشنايی با شکل
اثر ،معنی را كه منظور گوينده است ،درمیيابند .فکر در قالب جمله مستتر است و جداگانه بیان نمی-
شود .از سوی ديگر مطلب يا فکر اصلی يک اثر ادبی شکل آن را تعیین میكند و همین يگانگی فکر و
شکل يا صورت و معناست كه بنیاد سبک را تشکیل می دهد( .بهار ،:811 ،ج) :9-:9 1:

 -4سورة مبارکة قمر
سورة مباركة قمر يکی از سورههای مکّی قرآن كريم است كه در جزء بیست و هفتم واقع شده
است .اين سوره دارای  55آيه غالباً كوتاه میباشد .وجه تسمیه اين سوره ،بخاطر طرح مسألة «شقّ
القمر» در اولین آية سوره است .با توجه به طبیعت و اقتضای سورههای مکی ،آيات اين سوره از جمله
آيات كوتاه میباشد كه در نهايت ايجاز و با بالغتی بینظیر مقاصد الهی و آموزههای انسانساز از نزول
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اين سوره را به وضوح نمايان میسازد .اين سوره به جز دو آيه از آخرش كه متقین را وعده بهشت و
حضور در نزد خداى تعالى میدهد بقیه آياتش يکسره مربوط به انذار و تهديد است .مضامین اين
سوره بیانگر عداوتها و لجاجتها و كیدهای گروهی از اقوام پیشین است كه بر اثر لجاجت و عناد و
پیمودن راه كفر و ظلم و فساد ،يکی پس از ديگری به عذابهای كوبنده و دردناک الهی گرفتار شدند.
در بخش آغازين سوره از مسأله نزديکی قیامت و موضوع شق ّالقمر و اصرار مخالفان در انکار آيات
الهی سخن میگويد .در بخش ديگر از نخستین قوم سركش و متمرد و لجوج يعنی قوم نوح و مسأله
طوفان به صورت فشرده بحث میكند .بخش ديگر داستان قوم عاد و عذاب دردناک آنها را شرح می-
دهد .در چهارمین بخش سخن از قوم ثمود و مخالفت آنها با پیامبرشان -صالح (ع) است .همچنین به
معجزة ناقه و باالخره مجازات آنها با صیحة آسمانی اشاره میكند .سپس به سراغ قوم لوط می رود و
ضمن اشارهای گويا و فشرده به كفر و انحراف اخالقی آنها ،به قسمتی از عذاب دردناكشان اشاره می-
كند .در بخش ديگری از سوره ،سخن كوتاهی از آل فرعون و مجازات آنها آمده و در آخرين پرده،
مقايسهای میان اين اقوام و مشركان مکّه و مخالفان پیامبر اسالم (ص) كرده و عاقبت خطرناكی را كه
در صورت ادامه اين راه در پیش دارند ،به تصوير میكشد و سوره را با شرح قسمتی از مجازات
مجرمان در قیامت و پاداشهای عظیم پرهیزگاران به پايان رسانیده است .بنابراين به طور مختصر پاره-
ای از مضامین اين سوره عبارتد از1
 .:حتمی الوقوع بودن قیامت و نرزديکی آن
 .4شیوة افراد لجوج در برخورد با آيات الهی ،اعراض و تکذيب و تهمت است.
 .8حوادث و حکايتها و داستانهای واقعی قرآن كريم ،حکمت آموز است.
 .2اين سوره با هشدار شروع و با بشارت به پايان میرسد.
 .5محاكمه انسانها در قیامت بر اساس مدارک مکتوب است.

 -5تحلیل سبکشناسانة سورة مبارکة قمر
اينک ويژگیهای سبکی سورة «قمر» در دو سطح آوايی و نحوی مورد تجزيه و تحلیل قرار میگیرد.
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 -7-5سطح آوایی
يکی از موضوعات مهمی كه در سبکشناسی آثار ادبی مورد توجه قرار میگیرد ،بررسی و تحلیل
قلمروهای آوايی زبان متن و به ديگر سخن سبکشناسی آوايی است« .سبکشناسی آوايی ،ارزش و
نحوه كاربرد آوها و تأثیرات زيبايیشناسی كه نقش عمده آنها را در سبک سخن ،مطالعه و بررسی
میكند و نتايج روشن و دقیقی در تحلیل و بررسی موسیقی شعر و يا نثر ادبی و همچنین سبک ادبی
صاحب اثر ارائه میدهد» (غفوری فر .):42 1:875 ،موسیقی از آوای حروف و حركات ،انتخاب
كلمات و جايگاه آنها و نظم و انسجامشان در عبارات و فقرات ،طوالنی بودن يا كوتاه بودن جملهها و
كلمات و فواصل و ...حاصل میشود .آوا و نغمه همان ارزش ذاتی واژگان و ساخت لغوی آن است و
ابزار تاثیر حسی است كه با تکلم واژه و هماهنگی با ديگر واژگان در بیان ادبی به گوش شنونده می-
رسد( .الکوّاز .)808 1:819 ،اهمیت سطح آوايی در ارتباط با موضوع مورد بحث اين است كه صوت و
موسیقی بکار برده شده در يک متن انفعاالت درونی و احساسات صاحب متن را به دست میدهد و
همین انفعال درونی است كه به تنوع صوت مد ،غنه ،لین و ...منجر میشود( .الرافعی.):2 1:779 ،
اولین گام برای بررسی متن قرآن كريم بحث پیرامون داللت اصوات است ،تا زمینهای باشد برای
كشف و درک ارزشهای زيبايیشناسی كالم وحی .صوت در واقع سنگ بنای زبانی است كه متن بدان
زبان بیان شده است .زيرا صوت كوچکترين واحد يک زبان به شمار می رود .از آنجا كه كیفیت چینش
و تركیب حروف يک كلمه و قرار گرفتن كلمات در كنار يکديگر در تولید آوا و نغماهنگ عبارت تأثیر
مستقیم دارد ،از اين رو يکی از شاخصههايی كه از نظر زبانشناسی يک متن ادبی اهمیت شايانی دارد،
سطح آوايی و داللت صوتی كالم است .داللت و آهنگ گوشنواز اصوات بخاطر كمک به شنونده در
جهت فهم متن و همچنین بخاطر زيبايیهای چشمگیر در میان پژوهشهای زبانشناسی جايگاه نخست
را از آن خود كرده است .آهنگ درونی واژهها و نظام آوايی آنها ساختار موسیقايی را بوجود میآورد
كه فضا را برای رشد و بالندگی واژه آماده میسازد( .علوی مقدّم .)981:899 ،حتی اين مسأله از قديم
االيام ذهن و انديشة نحويان و زبانشناسان پیشین را به خود مشغول داشته است .در رأس طبقه
آواشناسان عرب بايد از خلیل بن احمد فراهیدی ياد كرد كه كتاب «العین» او به عنوان قديمترين
فرهنگ لغت عرب است كه در آن برای اولین بار به طرح مباحث مربوط به آواشناسی پرداخته شده
است .پس از او ابن جنّی در كتاب «الخصائص» به ويژگیهای روانشناختی آواها و نوعی رابطه ذاتی
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صوت با معنای كلمه پرداخته است .وی در زمینه مناسبت طبیعی میان لفظ و مدلول آن میگويد« 1هذا
موضعٌ شريفٌ لطیف قد نبّه علیه الخلیل و سیبويه وتلقّته جماعة بالقبول له واالعتراف بصحّته»(بحری،
 .)81 140:0از اسرار اصوات وجود رابطة طبیعی بین آنها و بین معانیشان است .از جمله اين اصوات
میتوان به صدای «خاء» و «قاف» اشاره نمود .مثال در دو كلمه «قضم» و «خضم» كه هر دو به معنای
خوردن میباشند؛ ولی «خضم» خوردن چیز تر است ولی «قضم» خوردن چیز خشک .اين به دلیل
سست بودن حرف خاء و شدت حرف قاف است(ابن جنی ،بیتا.):51 1
شناخت بنا و ساختار صوتی واژگان از طريق تبیین نوع هجا (بخش)های صوتی تشکیل دهندة آنها
امکانپذيراست .صوت مفرد از يک هجا و صوت مركّب از مجموع چند هجا تركیب شده است .حال
اگر صامت را با عالمت (ص) و حركت كوتاه را با عالمت (ح) و حركت بلند را با عالمت (ح ح)
نشان دهیم ،میتوانیم اشکال مختلف هجاهای زبان عربی را به شکل زير ترسیم نمايیم.
 -:هجای كوتاه( 1ص ح) مركب از صامت و حركت كوتاه
 -4هجای متوسط باز( 1ص ح ح) مركب از صامت و حركت بلند
 -8هجای متوسط بسته( 1ص ح ص) مركب از صامت و حركت كوتاه و يک صامت ديگر
 -2هجای بلند بسته( 1ص ح ح ص) مركب از صامت و حركت بلند و صامتی ديگر
 -5هجای بلند مزدوج بسته( 1ص ح ص ص) مركب از صامت و حركت كوتاه و دو صامت ديگر
بعد از آن (شاهین.)20-81 1:710 ،
اكنون با توجه به تقسیمبندی فوق آيات سورة مباركة قمر به سه دسته آيات انذار ،آيات تبشیر و
آيات وصف تقسیم میكنیم سپس از نظر نظام هجابندی به شکل زير به تقطیع آن پرداخته میشود .با
توجه به اينکه بیش از 15درصد از آيات اين سوره را آيات انذار تشکیل میدهد ،ابتدا از آيات انذار
شروع میكنیم.
الف -آیات انذار
 فکیفَ کانَ عَذابی ونُذُر.فَ  /كَی /فَ /كا /نَ /عَ /ذا /بی /وَ /نُ /ذُر
ص ح /ص ح ص /ص ح /ص ح ح  /ص ح /ص ح /ص ح ح /ص ح ح  /ص ح /ص
ح /ص ح ص
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-

خُشّعاً ابصَار ُهم یَخرجُون مِن االجداثِ کأنّهم جَرادٌ مُنتَشر.

خُش /شَ  /عَن /أب /صا  /رُ  /هُم /يَخ /رُ /جو/
ص ح ص /ص ح /ص ح ص /ص ح ص /ص ح ح /ص ح  /ص ح ص /ص ح ص /ص ح/
ص ح ح/
نَ  /مِ /نَل /أج /دا /ثِ /کَ  /أن /نَ  /هُم/
ص ح /ص ح /ص ح ص /ص ح ص /ص ح ح /ص ح /ص ح /ص ح ص /ص ح /ص ح ص/
جَ /را /دُن /مُن /تَ /شِر/
ص ح /ص ح ح /ص ح ص /ص ح ص /ص ح /ص ح ص/
 بَل السّاعةُ مَوعدُهم والسّاعةُ أدهَی وامَرّ.بَ /لِس /سا /عَ  /ةُ  /مو /عِ /دُ /هُم/
ص ح /ص ح ص /ص ح ح /ص ح /ص ح /ص ح ص /ص ح /ص ح /ص ح ص/
وَس /سا /عَ  /ةُ /أد /ها /وَ /أ /مَرّ/
ص ح ص /ص ح ح /ص ح /ص ح /ص ح ص /ص ح ح /ص ح /ص ح /ص ح ص ص/
 یومَ یُسحَبونَ فی النّارعَلی وُجوهِهم ذُوقوا مَسّ سَقَر.يو /مَ  /يُس /حَ  /بو /نَ /فِن /نا /رِ /عَ  /ال /
ص ح ص /ص ح /ص ح ص /ص ح /ص ح ح /ص ح /ص ح ص /ص ح ح /ص ح /ص ح/
ص ح ح/
وُ /جو /هِ  /هِم  /ذو /قو /مَس /سَ /سَ  /قَر/
ص ح /ص ح ح /ص ح /ص ح ص /ص ح ح /ص ح ح /ص ح ص /ص ح /ص ح /ص ح ص/
ب -آیات تبشیر
إنّ المُتَّقینَ فی جَنّاتٍ وَنَهَرإن /نَل /مُت /تَ /قی /نَ  /فی /جَن /نا /تِن/
ص ح ص /ص ح ص /ص ح ص /ص ح /ص ح ح /ص ح /ص ح ح /ص ح ص /ص ح
ح /ص ح ص/
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وَ  /نَ  /هَر/
ص ح /ص ح /ص ح ص/
 نِعمَةً مِن عِندِنا کذلک نُجزِی مَن شَکَرنِع /مَ /تَن  /مِن /عِن /دِ  /نا  /کَ /ذا /لِ  /کَ /
ص ح ص /ص ح /ص ح ص  /ص ح ص /ص ح ص /ص ح  /ص ح ح /ص ح /ص ح ح/
ص ح /ص ح/
نُج /زی /مَن /شَ /كَر /
ص ح ص /ص ح ح /ص ح ص /ص ح /ص ح ص/
ج -آیات وصف
 وَمَا أمرُنَا إلّا واحِدَةً کَلَمحٍ بالبَصَروَ  /ما /أم /رُ  /نا /إل /ال /وا /حِ /دَ /تَن

/

ص ح /ص ح ح /ص ح ص /ص ح /ص ح ح /ص ح /ص ح ح /ص ح ح /ص ح /ص ح/
ص ح ص/
کَ  /لَم /حٍن /بِل /بَ /صَر/
ص ح  /ص ح ص /ص ح ص /ص ح ص /ص ح /ص ح ص/
 إنّا کُلَّ شَیءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرإن /نا /كُل /لَ  /شَی /إن /خَ /لَق /نا /هُ /بِ/
ص ح ص /ص ح ح /ص ح ص /ص ح /ص ح ص /ص ح ص /ص ح /ص ح ص /ص ح ح/
ص ح /ص ح/
قَ /د َر /
ص ح /ص ح ص/
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آیات انذار

آیات تبشیر

آیات وصف

هجای كوتاه

7+7+:0+9

2+9

9+ 5

هجای متوسط باز

9+8+2+8

8+8

2+ 4

هجای متوسط بسته

9+5+:4+8

9+9

9+ 9

هجای بلند مزدوج

:

-

-

همانگونه كه مالحظه می شود در آيات انذار كه بیش از  15درصد از آيات اين سوره را به خود
اختصاص داده هجای كوتاه و متوسط بسته از بسامد باالتری برخوردار است .و چنین استنباط میشود
كه هجای كوتاه و متوسط بسته با فضای تهديد مناسبت بیشتری دارد و تأثیر انذار را شديدتر میكند.
گويی كاربرد هجای كوتاه در اين آيات اذهان مخاطبان را به سوی عواقب ناگوار مجرمین معطوف میسازد.
 -7-7-5تکرار

عنصر «تکرار» از جمله شاخصههای سبکی در متون ادبی است كه نقش بسزايی در داللتهای
آوايی و معنايی دارد« .تکرار در زيبايیشناسی هنر از مسائل اساسی است و آن را بايد يکی از
مختصات سبک ادبی قلم داد كرد( ».شمیسا .)98 1:898 ،بر اين اساس يکی از ويژگیهايی كه همه
زبانها و بويژه زبان عربی بدان متصّف است و از وجوه بالغی و نشانههای اعجاز قرآن كريم نیز
محسوب میگردد ،عنصر« تکرار» است كه هم در ايجاد فضای موسیقايی متن و هم در جلب توجه
مخاطب تاثیر بسزايی دارد (خطیب)898 1:792 ،؛ بنابراين تکرار از قویترين عوامل تأثیر است و
بهترين وسیلهای است كه عقیده يا فکری را بر كسی القا میكند (شفیعی كدكنی .)77 ،:812 ،اصوالً
تکرار جنبة هنری دارد و از مهمترين عناصر بالغی به شمار میآيد و از ويژگیهای شاخص اسلوب
قرآن كريم است .دومین روشی كه در بديع لفظی موسیقی كالم را بوجود می آورد و يا افزون می كند،
تکرار واک ،هجا ،واژه ،عبارت و يا جمله است .روش تکرار معموال در سطح كالم بررسی میشود
(شمیسا .)59 1:895 ،موسیقی نهفته در متون ادبی يکی از رازهای زيبايی متون و شاهکارهای ادبی به
شمار میآيد .از اين نظر عنصر تکرار يکی از اساسیترين مؤلفهها در شکلگیری اين فن بوده و در
آفرينش موسیقی بیرونی و درونی سهم بسزايی دارد .به گونهای كه میتوان گفت راز زيبايی و
ماندگاری شاهکارهای ادبی در موسیقی آنها نهفته است .معیار زيبايی متن نیز به انسجام و وحدت و
يکپارچگی آن متن بستگی دارد و دقت در موضوعاتی از جمله هماهنگی بین اسلوب و موضوع مورد
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نظر ،انتخاب درست كلمات و نحوه چینش آنها برای ادای بهتر معانی و انتقال مفاهیم توجه به ايقاع و
موسیقی حروف برای ايجاد رابطه بین لفظ و معنا كه در نظم و اعجاز بالغی تأثیر فراوانی دارند ،از
مؤلفههايی است كه در زيبايیشناسی قرآن كريم مطرحاند .در اين زمینه اسلوب تکرار به عنوان يکی از
مؤثرترين عوامل ايجاد موسیقی در تامین موسیقی درونی و ايجاد تنوع و خلق صنايع بديعی ارجحیت
خود را بر ساير اسالیب سخن به ظهور رسانده است .عالوه بر آن در زمینة موسیقی بیرونی نیز عنصر
تکرار با ايجاد سجعها و جناسها و ديگر آرايهها در محور همنشینی متن ،نقش مهمی را ايفا میكند.
زركشی در مورد پديدة تکرار میگويد« 1تکرار باز آوردن يک لفظ يا مرادف آن لفظ است برای
ثبوت يک معنا در ذهن ،كه افتادن فاصله در میان كالم يا كلمات و عبارات ديگر ،احتمال به فراموشی
سپردن لفظ مورد نظر را داده است» (زركشی.)401 14009 ،
در بعد آوايی سورة مباركة قمر عنصر تکرار در انسجام بخشی به آيات نقش برجستهای ايفا میكند
ك ه در كشف زيبايی موسیقی متن و انسجام كلی سوره اهمیّت بسزايی دارد .از آن جهت كه ارتباط
لفظی بین واژگان محسوب میگردد تکرار كه در قالب تکرار حرف ،تکرار كلمه و تکرار جمله اتفاق
میافتد ،در قرآن كريم از بسآمد بااليی برخوردار است كه سورة مباركة قمر نیز از اين ويژگی هنری و
بالغی است.
الف .تکرارحرف
«تکرار صوت عالوه بر نقش بارزش در تشکیل ساختار متن و انسجام آن ،نقش بیانی و تلقینی ايفا
میكند ،همانگونه كه اين نوع از تکرار نقش برجستهای در ايجاد موسیقی گوشنواز و جلب توجه
خواننده دارد (أبومراد .)::9 14008 ،در مورد تکرار حرف در اين سورة مباركه میتوان گفت كه از
همان ابتدا تکرار حرف «قاف» كه حرفی انفجاری و دارای صفت شدّت است عالوه بر تولید ايقاع الزم
بر وفق مقتضای حال ،از شدّت و مهابت قیامت خبر میدهد .ضمن آنکه وجود كلمه «إنشقّ» اين ايقاع
و مهابت را دو چندان میكند .اين حرف همچنین با صوت قوی خود نوعی بیداری و آگاهی را خلق
میكند و اين همان چیزی است كه با پیام و معنای آيات نخستین سوره كه آگاهی دادن از خبری بسیار
مهم است ،تناسب دارد .خاصیت صوتی اين حرف به منزله هشداری است كه انسان را از فرو افتادن
در شرور و مهالک باز میدارد و اين همان منظور اولیه و كلی خداوند از نزول آيات اين سوره است.
تاثیر صوتی اين حرف تا آنجاست كه نام اغلب سورههايی كه در وصف قیامت و حوادث مربوط به آن
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است به نحوی در بردارنده اين حرف است .مانند؛ سورة قارعة ،سورة قیامة ،سورة واقعة ،سورة
انشقاق ،سورة قمر و سورة حاقّة.
ديگر از موارد تکرار حرف كه هم متن را از نوعی ايقاع موسیقايی برخوردار ساخته و هم تکرار آن
متناسب با معنا و مفهوم مستفاد از آيه است ،در آية شريفة «إنّا ارسلنا علیهم ريحاً صرصراً فی يوم
نحسٍ مُستمِر» (قمر ):7 /مشاهده میشود .در اين آيه تکرار حرف «صاد» با صفت صفیری خود به
همراه صوت انفجاری «راء» عالوه برايقاع صوتی آن كه به هم خوردن دندانها در سرمای شديد را به
ياد میآورد ،تکرار مقطعی كلمة «صر» تجسم حادثه سرمای شديد را دوچندان میكند (زيارة1:771 ،
 .)54استفاده بجا و شايسته از كلمة «صرصر» و صدای صفیر حرف صاد صحنه سوت كشیدن بادهای
توفنده را تداعی میكند .آن چیزی كه در اين تصويرآفرينی سخن را به عرصة اعجاز میكشاند،
فضاسازی قرآن با بهرهگیری از آهنگ و موسیقی است .موسیقی و آهنگی كه در هر صحنهای با توجه
به معنا و مفهوم و بافت كالم تغییر میيابد .به سخن ديگر موسیقی در اينجا تابع معنا است ،نه معنا تابع
موسیقی .اين همان تفاوت عمده میان ساختار متن قرآن با ديگر متون مصنوع و مسجّع است؛ زيرا
نغماهنگ صوتی بین الفاظ مفرد و مركّب در اينجا با تناسق و هماهنگی واژه و مدلول و معنای آن
كامل گرديده است (شاملی وطالبی قره قشالقی.)18 1400: ،
با توجه به همین امر است كه گفتهاند ايقاع و نغماهنگ صوتی يک عامل برجستة هنری در
تعبیرات قرآنی است .طوری كه وقتی انسان به آيات قرآن گوش میدهد ،اين موسیقی متمايز را از بن
دندان احساس میكند .نغماهنگی كه دلها را میربايد و آدمی را چنان مسحور میسازد كه بیاختیار
معانی و مفاهیم برآمده از آيات را با گوش جان می شنود (متقیزاده و خضری.):01 1:87: ،
ب .تکرار کلمه
ابن عاشور در باب تکرار كلمه معتقد است« 1تکرار كلمه به صورت تصادفی و صرفا جهت پركردن
عبارات نیست ،بلکه در ورای آن داللت و معنايی نهفته است .هدف از تکرار كلمه تاكید معنا ،نفی يا
يادآوری يا توسعه و وسعت دادن به معنايی است» (ر.ک 1عاشور.)57 – 54 14002 ،
از جمله موارد تکرار كلمه در سوره قمر كه فضای تهديد حاكم بر آيه را مضاعف كرده ،تکرار
كلمه «الساعة» در آية «بل السّاعة موعدهم .والساعة أدهَی وأمَرّ»است .تکرار اين كلمه و به تبع آن تکرار
حرف «سین» و هماهنگی آن با كلمات «سُعر ،يُسحبون ،مسّ و سقَر» عالوه بر تاثیر نغماهنگ حرف
سین ،سايه وحشت روز قیامت را بر دلها مستولی میسازد.
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ج .تکرار جمله
تکرار آيات در سورة قمر نظیر تکرار آية شريفة «ولَقَديَسَّرناالقُرآنَ للذّكرفَهل مِن مُدّكر» 9مرتبه(-:5
 )5:-20-84-44-:9و مانند آن تکرار آيه «فکیف كانَ عَذابی ونُذُر»2مرتبه( )80-4:-:1-:9و با
اندكی تغییر به شکل «فَذوقُوا عَذابی ونُذُر» آيات( )87-89از نمونههای تکرار جمله به حساب میآيند
كه به منزله تر جیع بندی ديگر آيات را به هم پیوند داده است .در مورد تکرار اين دو آيه مفسّران و
قرآن پژوهان هريک نکاتی به عنوان فوايد تکرار ذكر كردهاند .از جمله ابن عاشور در اين مورد می-
گويد 1جملة «كذَّبت عادٌ فکیف كان عَذابی ونِذِر» ظاهرآن اقتضا میكند كه بر جمله قبل يعنی «كَذَّبت
قومُ نوحٍ » عطف گردد اما به خاطر تکرار توبیخ و تهديد بر آن عطف نگرديده زيرا اقتضای تهديد و
توبیخ تکرار است (ابن عاشور .):7:/491:712 ،زمخشری نیز در فايدة تکرار اين آيات میگويد1
«فايدة تکرار اين آيات برای آن است كه شنیدن خبر عذاب گذشتگان باعث تنبیه و بیداری سركشان
میگردد و غضب و عذاب الهی را هر بار همچون عصايی بر سر آنان فرود میآورد تا مبادا سهو و
غفلت و سهل انگاری برآنان غلبه يابد» (زمخشری ،ب .ت.)2012
میتوان گفت از آنجا كه آيات اين سوره روی هم رفته سرگذشت پنج قوم را به طور خالصه بیان
میكند كه هیچ يک از آنها سخن پیامبرشان را تمکین نکردند ،به آنها به طور سربسته يادآوری میكند
كه عذابی دردناک در انتظارشان است .اما تکرار اين آيه در پايان سرگذشت هر قومی از قالب يکسانی
پیروی نمیكند .و اين تکرار در هر داستان متناسب با جو و فضای داخلی قصّه صبغة ويژهای به خود
می گیرد .در داستان قوم نوح و قوم عاد اين قالب به طور يکسان به كار رفته است .اما در داستان قوم
ثمود میان دو بندی كه تکرار میشود ،با آية ديگری فاصله افتاده است« .فکَیف كانَ عذابی ونُذر انّا
اَرسَلنا عَلیهم صَیحةً واحدةً فَکانُوا كَهَشیم المُحتَظِر ،ولقَد يَسَّرنا القرآنَ للذّكر فَهل مِن مُدّكر»( .قمر :7 /و )
در داستان قوم لوط باز قضیه به شکل ديگری است .در اينجا نیز بخش اول آيه با اندک تغییری
نسبت به ديگر بندها به كار رفته است و باالخره در پنجمین داستان كه داستان فرعون باشد ،مدل
ديگری از تعبیر ديده میشود .به طور كلی عرضهگاه داستان گذشتگان و سبک و سیاق تعبیر در اين
سوره از نظر هنری بسیار نظاممند و زيبا رقم خورده است و هر داستان به طور مجمل با تعبیری عام
آغاز میشود و بندی مشابه آغاز و پايان را به هم پیوند میدهد و نظامی هماهنگ و انسجامی كلی
سراسر سوره را در بر میگیرد .اين انسجام و هماهنگی حاصل همان تکرار پايانی است و اين شیوه از
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داستانپردازی سبک مخصوص قرآن است .ديگر از عوامل تأثیرگذار بر نظام هماهنگ آوايی اين سوره
كه مهمترين عاملی است كه از ابتدا باعث میشود همچون كمربندی فواصل آيات را به هم پیوند داده
وآيات اين سوره را از يک نظام موسیقايی منسجم و ايقاع موسیقی فراگیر برخوردار سازد ،تکرار واج
انفجاری «راء» به عنوان حرف فاصله است .اين حرف كه از حروف مجهوره است با صفت انفجاری
خود در پايان همه آيات تکرار شده است .اين جهر و تکرار ضمن تناسب و هماهنگی با فضای انذار و
تهديد حاكم بر سوره برای آن است تا مخاطب شدّت و سختی كلماتی را كه بر انذار و عذاب داللت
میكنند دريابد .تکرار حلقات عذاب در سخن از كفّار مکه و وعده گاه دروغگويان ،سخن از سركشان
گردن فراز ،مخاطب ساختن قريش در اين حلقات همراه با تکرار كوبنده حرف راء ،صحنههای
دردناكی را به نمايش گزارده ،آنچنان كه گويی آنها صدای شالق عذاب را میچشند .طوری كه هنوز
صحنه دردناكی تمام نشده ،صحنة دردناک ديگری رخ مینمايد .تا اينکه آرام آرام اين جوّ ترسناک در
پايان سوره به فضايی سايهدار و امیدآفرين در تصوير جايگاه مؤمنان «فی مَقعَدصدقٍ»تبديل میشود .در
واقع سرّ انسجام در میان آيات سوره قمر در تکرار همین آيات و عبارات است؛ چرا كه اينگونه
تکرارها موجب توازن آوايی در سوره شده كه به متن انسجام بخشیده است (النجّار.)81 1:281 ،
 -2-7-5نغماهنگ حاصل از آرایههای بدیعی

از آنجا كه ساختار منسجم حاكم بر فواصل آيات در اين سوره با تمركز بر حرف «راء» شکل
گرفته است ،اين امر در كنار نظام خاص چینش كلمات و وزن آيات جلوههايی بديع از سجع و ديگر
آرايههای بديعی به وجود آورده است كه به نمونههايی از آن اشاره میشود1
در آية شريفة «إنّا أرسَلناعلیهم ريحاًصَرصَراً فی يومِ نَحسٍ مُستَمرّ » ( قمر )42 /واژة پايانی آية اول
با آية دوم در وزن و هم در حرف پايانی (فاصله) يکسان است كه اين توازن را سجع متوازی میگويند
(ر.ک 1المرسی .):19 1:240،اين نوع سجع كه هنریترين ،آهنگینترين و زيباترين نوع سجع است،
تاثیر بیشتری نسبت به سجعهای ديگر در انسجامبخشی و يکپارچگی متن دارد (پاشازانوس و ديگران،
 .)89 1:872در برخی از مقاطعِ اين سوره ،اين ارتباط آوايی میان تعداد آيات بیشتری برقرار گشته
است .مانند آيات  50-25يا مثالً در آيات :و  4اين سوره «إقتَربَت السّاعةُ وإنشَقّ القَمر وإن يَرَوا آيةً
يُعرضواويَقولوا سِحرٌ مُستَمِرّ» دو آيه در حرف فاصله با يکديگر هماهنگ و لیکن در وزن مختلفند كه
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اين نوع از سجع را سجع مطرّف گويند(الحسناوی ):27 1:24: ،كه پربسامدترين نوع سجع در اين
سوره است كه میان دو يا چند آيه ارتباط برقراركرده و موجب هماهنگی و انسجام گرديده است.
از ديگر عوامل مؤثر بر نظام آوايی كه در هماهنگی و انسجام و همآوايی میان آيات سوره و
انسجام متن نقش بارزی ايفا نموده ،آراية التزام است .بدين معنا كه «التزام میتواند در سطوح مختلفی
چون حروف كلمه ،جمله و يا مقطع انجام گیرد كه در سوره قمر در هر سه سطح وجود دارد .نمونه
التزام در تکرار كلمه را میتوان در واژه نُذُر مشاهده كرد كه در يازده آيه از آيات اين سوره به عنوان
كلمه سجع تکرارشده است( ».پاشازانوس )89 1:872 ،اين التزام از يک سو بر اهمیت انذار و تهديد
پی درپی و متوالی گناهکاران در خصوص فرجامی كه در انتظار آنان است داللت دارد و از سوی ديگر
نغماهنگ زيبای فواصل آيات را تامین كرده است .اما در اينکه كلمة «نُذُر» جمع نذير به معنای
انذاردهندگان است و يا اينکه جمع نذير به معنی «انذارات» است ،میان مفسرّين اختالف است .صاحب
التنوير و التحرير در اين زمینه سخنی دارد كه ذكر آن خالی از لطف نیست .وی میگويد« 1كلمه نُذر در
اين سوره شايسته آن نیست كه بر جمع نذير به معنای انذاردهنده حمل كرد زيرا فعل تکذيب وقتی به
عنوان فعل متعدی به شخص منسوب به كذب منتسب گردد بدون حرف جر متعدی میگردد مانند آية
شريفة «كذّبوا رسُلی» (سبا ) 25 /اما وقتی به عنوان فعل متعدی به كالم تکذيب شده منتسب گردد ،با
حرف «باء» متعدی میگردد مانند «إنّ الذين كَذّبوا بآياتنا» به همین دلیل نذُر در اينجا به معنای انذارات
است( .ابن عاشور):75 1:712 ،
جناس ناقص نیز كه میان برخی از كلمات اين سوره بر قرار است ،برخی در سايه سجع و برخی
به واسطة عوامل ديگر منجر به انسجام آوايی گرديده اند .برای مثال جناس بین كلمه «يَدعُ »و«الدّاع»
درآية شريفة «يَومَ يَدعُ الدّاع الی شَیءٍنُکُر»( .قمر )9/از ديگر عناصر آوايی در اين سوره كه در انسجام-
بخشی به آيات و رعايت نظم و ترتیب و تناسب مؤثر بوده و باعث ايجاد فضايی روحی هماهنگ با
معانی و مفاهیم آيات سوره گرديده ،میتوان به موارد زير اشاره كرد1
 -:وجود صامت نون كه در برخی از كلمات از جمله در آيه «والتُغن النُذُر»تکرار شده ،دارای
صفت وضوح است .ضمن اينکه صفت غُنّهای كه در اين حرف وجود دارد ،به موسیقیدارشدن كالم
كمک میكند« .حرف نون حرف مجهور است ،اين حرف از درون برخاسته شده و برای بیان درد و
اندوه عمیق به كار گرفته میشود .حرف "ن" بدون شک مناسبترين حرف برای به تصوير كشیدن غم
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و خشوع است( ».عباس ):9: 1:771 ،همانطور كه اين حرف در حالت سکون ،شبیه صدای طنین و
وزوز كردن پی در پی زنبور عسل يا مگس است و باعث ايجاد اضطراب شديدی میشود ،بدين
ترتیب ،انسان هنگامی كه نمیتواند آن مگس آزاردهنده را از بین ببرد ،كنترل اعصابش را از دست داده
و مضطرب میشود( .عبد الجلیل)24 1:771 ،
 -8 -4طنین و زنگ كلمه «مُزدجِر» در آية شريفة «ولَقَد جَاءَهُم مِنَ األَنباء مافیه مُزدَجَر» (قمر)2/
فضايی از انزجار و به تنگ آمدن را بر روح آيه دمیده است.
 -2كشش صوت و مدّ در بسیاری از كلمات اين سوره به تناسب فضای معنايی خاص آيه به كار
رفته است .از آنجا كه كلمه مدّ بر افزونی وگسترش و مانند آن داللت دارد ،كاربرد آن در برخی از
كلمات از جمله در كلمة «أهواء» در آية شريفة «إتّبعوا أهوآءهم» برفراوانی تبعیّت وگستردگی آرزوهای
آنان داللت دارد.
 -2 -5سطح ترکیبی
سطح نحوی يا سبکشناسی جمله ،از ديگر سطوح زبانی است كه در آن متن از لحاظ ساختار
جمالت از جمله كوتاه و بلند بودن جمالت ،نوع جمالت از لحاظ فعلیه يا اسمیه بودن ،وجهیت فعل،
تقديم و تأخیر ،حذف و  ....پرداخته میشود ( خلیل .)841 140:2 ،مراد از سطح تركیبی مجموعة
تغییرات و تحوالتی است كه در عرصة تركیب رخ میدهد .عرصة تركیب همان مجموعه كلمات و
عناصر تركیبی است كه به صورت متوالی میآيند .اين عناصر در محور همنشینی كالم ،جمالت و
پاراگرافهايی هستند كه بین آنها پیوند محکم لفظی و معنايی وجود دارد (فضل .)15-19 1:774 ،به
طور كلی دانشمندان در خصوص ارتباط سبکشناسی و نحو بر اين باورند كه الية نحوی ،تحلیل بی-
روح و خالی از نشانهها نیست؛ بلکه سطح نحوی ،تحلیل روابطی است كه میان عناصر و اجزاء
مختلف و متنوع يک جمله وجود دارد (عبداللطیف .)20 14000 ،در واقع از ديدگاه ساختارگرايان،
اصلیترين مطالعات زبانی در سطح نحوی مربوط به ساختمان جمله و تحلیل و شناخت آن است« .اين
بدين معناست كه كاركردهای نحوی در زبان عربی از خالل شکل زبانی و به بیان ديگر از طريق
ساختار ظاهری استنباط میشود و زبان صرفاً مقوالتی تجمعی يا پیاپی از واژگان است .از اين رو
علمای نحو عرب اصرار داشتهاند كه ذكر كاركردهای نحوی اگر اصل تحلیل زبانی نباشد ،حداقل
بخشی از آن باشد» (طهماسبی و جعفری.)4:4 1:875 ،
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 -7-2-5تقدیم و تأخیر

در نگاهی كلی به سوره و بررسی نظام تركیبی آن مالحظه میشود كه آغاز سوره تقديم و تأخّر
كالم در بخش اول و دوم آية اول مشاهده می شود« .إقتَرَبت السّاعة وإنشَقَّ القَمر» (قمر ): /عامل معنا
در اين آيه ايجاب میكند كه گفته شود «إنشقّ القَمر واقتَربَت الساعة» زيرا ابتدا بايد نشانه و عالمتی از
نزديکی قیامت سر بزند تا بدان وسیله به نزديکی قیامت حکم گردد« .اين تقديم و تاخیر كه برای
رعايت فاصله و سجع صورت گرفته ،از طرفی ديگر نوعی هنجارگريزی لفظی در كالم ايجاد كرده
است» (پاشازانوس .)7 1:872 ،همچنانکه با تقديم «إقترَبَ الساعة» اين نکته را گوشزد میكند كه
خبردهی از احوال هولناک قیامت در درجة نخست اهمیت قرار دارد و با محتوای كل آيات همخوانی
بیشتری دارد .بنابراين با اين تقديم هم جانب شکل و هم جانب معنا بهگونهای زيبا رعايت گرديده است.
از ديگر موارد تقديم در اين سوره ،تقديم حال است بر عامل آن در آية شريفة « خُشّعاً ابصارُهم
يَخرجون مِن االجداثِ كأنّهم جرادٌ منتَشِر» (قمر )9/كه ارزش تعبیری تقديم حال در اين دو آيه
برجسته كردن حالت خواری و سرافکندگی برای تکذيب كنندگان و معطوف ساختن توجه آنان به
هولانگیز بودن صحنة قیامت است .ضمن آنکه اگر اين تقديم و تاخیر صورت نمیگرفت و گفته می-
شد «يَخرجون مِن االجدَاثِ خُشّعاً ابصارُهم كأنّهم جَرادٌ مُنتشِر» ممکن بود اين توهم پیش آيد كه
خشوع چشمان آنان به ملخ های پراكنده تشبیه شده است .زمخشری در اين زمینه میگويد«« 1خُشعاً
ابصارهم» حال است برای خارجین كه حالت و عملکرد چشمان را نشان میدهد و خشوع ديدگان
كنايه از نهايت ذلّت و خواری آنهاست؛ زيرا خواری شخص ذلیل و سربلندی شخص عزيز در حالت
چشمانشان ديده میشود» (زمخشری.)89 1:249 ،
همچنین است تقديم در آية شريفة «وفَجَّرنا االرضَ عُیوناً» (قمر ):4 /كه بر شمول و اتّساع داللت
دارد؛ آنچنانکه گويی تمام زمین شکافته شده و به چشمه تبديل شده كه اگر اصل عبارت يعنی «وفَجّرنا
عُیونَ االرض» بکار میرفت ،اين نکته لطیف از آن استنباط نمیگرديد.
مورد ديگر از تقديم و تاخیر را در آيه چهل و يکم اين سوره «ولَقد جاءَ آلَ فرعونَ النُذُرُ» میبینیم
كه مفعول «آلَ فرعونَ» برای رعايت فاصله بر فاعل«النُذُر»مقدم شده است.
تقديم جار و مجرور «منّا» در آيه «أبَشراً منّا واحداً نتّبعه» (قمر )42 /كه بین صفت و موصوف
فاصله انداخته ،ضمن ايجاد ريتم و نغماهنگ در كالم ،شکّ و ترديد آنان را در تبعیّت از بشری از
جنس خودشان دوچندان كرده است.
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 -2 -2-5حذف
حذف نیز نوعی كاهش واژگانی و از مالکهای درون زبانی است و در بسیاری از موارد از ذكر در
افاده معنا بلیغتر است كه نمونههايی از آن در جهت تامین توازن موسیقايی و مقاصد ديگر در اين سوره
مشاهده میشود« .حذف» يکی از اسالیب سخنوری برای بیان معنا و مقصود كالم به شمار میرود ،به-
گونهای كه گاه ترک چیزی چه بسا بلیغتر از ذكر آن باشد .فن حذف در كالم عرب ،امری معمول و
متداول است و به جهت ايجاد با شرايط خاص خود ،يکی از بهترين عناصر آرايههای بالغی به شمار
میآيد .عبد القاهر جرجانی كه معتقد است« 1اگر در جای خاصی بتوان چیزی را حذف نمود ،حذف از
ذكر آن بهتر و نیکوتر است» (جرجاجی.):84 1:207 ،
در آية ششم سوره «يومَ يَدعُ الدّاع الی شیء نُکُر» حرف «واو» از فعل مضارع «يَدعو» حذف شده،
سپس از اسم فاعل آن «الدّاعی» نیز به تناسب آن حذف گرديده است .صاحب مجمع البیان در اين
زمینه میگويد« 1حرف واو از يدعو در نگارش حذف شده ،زيرا در تلفظ بخاطر التقاء ساكنین اين واو
را حذف میكنند .اما در مورد الداعی اثبات ياء از حذف آن بهتراست ،اما جائز است ياء آن حذف
گردد زيرا كسره بر وجود آن داللت میكند(».طبرسی ):15/7 ،همچنان كه مالحظه میشود اگر چه
حذف واو و ياء از اين دو كلمه الزامی ندارد ،اما حذف آنها در ايجاد تناسق كالم و انسجام آوايی آيه
نقش چشمگیری ايفا كرده است.
درآية شريفة  « :0فَدَعا رَبّه أنّی مَغلوبٌ فَانتَصِر» نون وقايه و ضمیر «ی» از فعل فأنتصِر حذف
گرديده ،كه اين فراهنجاری به خاطر رعايت فاصله و انسجام آيات صورت گرفته است.
همچنین حرف «ی» در آية «فکیفَ كانَ عَذابی ونُذر» (قمر )4:/كه در اصل «نُذری» بوده به خاطر
رعايت فاصله و توازن موسیقايی مقاطع آيات حذف گرديده است .فرّاء در خصوص اين نوع حذف
میگويد« 1حذف ياء در اين گونه موارد به خاطر هماهنگی با رؤوس آيات بهتر است .مضاف بر آنکه
عرب در اين موارد معموال ياء را حذف و به كسره ما قبل آن اكتفا میكند( ».فرّاء 1:710 ،ج)490 18
در آية شريفة  « :8وحَمَلناه علی ذاتِ الواحٍ ودُسُر» (قمر ):8 /موصوف يعنی كلمة «سفینه» حذف
گرديده و صفت جانشین موصوف گرديده است و اين امر ضمن رعايت اختصار كالم میتواند همانند
«موطن االسرار» كناية صفت از موصوف باشد.
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 -9 -2-5استعمال مفرد به جای جمع

انحراف از شیوة معمول و متداول استعمال كلمه كه در مباحث زبانشناسی از آن به عدول از زبان
معیار و يا هنجارگريزی تعبیر میشود ،در بسیاری از موارد جزء شاخصههای سبکی و از شیوة متداول
بلیغتر و رساتر میگردد .زيرا انحراف از كالم معیار ضمن آنکه باعث تنوع و پويايی و نشاط خواننده
میگردد ،قوای ذهنی وی را تحريک كرده و او را به تفکر وا میدارد .يکی از موارد عدول از شیوة
معمول در اين سوره ،استعمال مفرد در مقام جمع است كه در پارهای از آيات اين سوره به جای جمع
از مفرد كلمه استفاده شده است .از جمله در آية «إنّ المتّقین فی جَنّاتٍ و نَهَر» ( قمر )52/كه به قرينه
عطف بر جَنّات مناسب آنست كه «االنهار» باشد كه هماهنگی كلمه با رؤوس آيات و فواصل آنها
باعث گرديده از جمع به مفرد عدول گردد .از موارد ديگر استعمال مفرد به جای جمع در اين سوره
كلمه «الدُبُر»است در آية «سَیُهزَم الجَمع ويُولّونَ الدُبُر»كه بجای «يُولّون االدبار»به كار رفته است .در
اينجا نیز اتّساق و هماهنگی با فواصل آيات ايجاب كرده است كه به جای جمع از مفرد استفاده گردد.
همچنین است كاربرد كلمة «يوم» در آية شريفة  :7اين سوره «إنّا ارسَلنَا عَلَیهِم ريحَاً صَرصَراً فی
يَومِ نَحسٍ مُستَمِرّ» (قمر ):7 /كه بنا به قرائن مناسب آنست كه «ايّام» باشد .اين احتمال در صورتی
صحیح به نظر میرسد كه آن را با آية ديگری كه در مورد هالكت قوم عاد آمده است ،مقايسه كنیم .در
آنجا میفرمايد« 1فی أيّامٍ نَحِسات» واضح است كه مفرد آمدن كلمة «يوم» در اينجا از باب هماهنگی با
فواصل ديگر آيات نیست ،اما آنچه از سخن مفسران در اين رابطه به دست میآيد آنست كه منظور از
«يوم» در اين آيه معنای متعارف آن نیست بلکه به معنای بخشی از زمان است .عالمه طباطبايی در اين
زمینه میگويد« 1مراد از كلمه «يوم» قطعهای از زمان است نه روز لغوی كه يک هفتم هفته است؛ چون
در جای ديگر فرموده «فَأرسَلنا عَلیهم ريحاً صَرصَراً فی ايّام ٍ نَحِسات» كه بنا به اين تعبیر ديگر نظری به
مفرد كلمه نیست كه مراد از آن جمع و به معنی ايّام باشد (طباطبايی ،بی.تا ،ج.) 901 :0
اما فخر رازی در مفاتیح الغیب بیان ديگری دارد كه قريب به همین مضمون است با اندكی
اختالف .وی میگويد« 1در اين آيات مراد از «يوم» وقت و زمان است .همچنانکه در سورة مريم آمده
است« 1والسَّالمُ علیّ يومَ وُلدتُ ويومَ أموتُ ويَومَ أُبعَثُ حَیَّاً» (مريم )88 /و عبارت مستمرّ همان معنای
ايّام را میرساند؛ زيرا استمرار از امتداد زمان خبر میدهد .از آنجا كه حکايت در اينجا بر سبیل اختصار
است ،زمان را ذكر كرده اما مقدار آن را تعیین نکرده است( .فخررازی ،4000 ،ج)2: 147
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 -4-2-5کاربرد مفرد به جای مثنی

در آيات ::و  :4اين سوره خداوند از عذاب قوم نوح به وسیلة ريزش باران سیلآسا از آسمان و
جوشش چشمهها از زمین خبر میدهد « 1فَالتَقِی الماء» «آب آسمان و زمین درهم آمیخت» .ولی از آنجا
كه الزمة به هم آمیختن ،آمیزش دو چیز است ،اين امر اقتضا میكرد كه گفته شود «فَالتَقَی الماءان» يعنی
ماء السماء و ماء االرض .پس خداوند از مثنی به مفرد عدول فرموده است .حال چه امری ايجاب كرده
تا به جای اسم مثنی به مفرد عدول گردد میتوان به تفسیر عالمة طباطبايی در اين زمینه استناد كرد كه
می گويد « 1الماء در اينجا اسم جنس است كه منظور از آن هم آب آسمان است و هم آب زمین .به
همین دلیل مثنی نیامده است ،زيرا شمول اسم جنس از مثنی بیشتر است» (طباطبايی ،بی.تا ،ج.)911 :0
اما صاحب روح البیان در اين خصوص نظر ديگری دارد وی می گويد «خداوند نفرمود «الماءان» برای
افادة اين معنا كه در آمیختن دو آب در اينجا از طريق مجاورت و نزديکی نبود بلکه از راه آمیزش و
اتحاد جريان پیدا كرد( ».البروسوی ،:715 ،ج)494 17
 -5-2-5کاربرد ضمیر به جای اسم ظاهر

استعمال ضمیر به جای اسم ظاهر يا بالعکس كه خود نوعی عدول از مقتضای ظاهر حال است در
قرآن كريم و كالم عرب به داليل متعدد صورت میگیرد .از جمله داليل اين امر تعیّن است .يعنی آن
اسم ظاهر در سیاق كالم به آن اندازه معیّن است كه اگر به جای آن از ضمیر استفاده شود ،كسی در
فهم مرجع ضمیر به اشتباه نمیافتد مانند ضمیر در آية «كلُّ مَن عَلیها فانٍ» (الرحمن )49 /كه برای
همگان روشن است كه منظور از ضمیر« ها» در «علیها»« ،اآلرض» است.
اما استعمال ضمیر در آية  :8اين سوره بجای اسم ظاهر آنجا كه میفرمايد «وحَمَلناهُ علی ذاتِ
الوَاحٍ ودُسُر» شايد به اين اعتبار باشد كه چون به طريق كنايه از كشتی نام برده شده است ،مناسب آن
باشد كه از ضمیر به جای اسم ظاهر استفاده گردد .گاهی نیز استعمال ضمیر به جای اسم ظاهر به
جهت آنست كه ذهن انسان دريافتن مرجع ضمیر راه های مختلف را طی كند .نظیر آية  :5همین سوره
كه می فرمايد« 1ولَقَد تَركنَاها آيَةً» (قمر ):5 /در اينجا مرجع ضمیر«ها» ممکن است سفینه باشد كه میتوان
مرجع آن را «قصّه» نیز فرض كرد؛ يعنی داستان حضرت نوح(ع) را آيه و نشانهای قرار داده است.
استعمال «الدُبُر» و «نَهَر» به صورت مفرد در آيات  25و 52اين سوره علی القاعده بايد به صورت
جمع «األدبار» و «األنهار» بکار میرفت .زيرا در آية اول فاعل به صورت جمع و در آيه دوم نیز بنا بر
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عطف بر جنّات بايد «انهار» به كار میرفت .اما به خاطر رعايت تناسب در فواصل آيات به صورت
مفرد به كار رفته است .ضمن آنکه اينگونه كاربرد خود عاملی از عوامل آوايی است كه در هماهنگی و
همآوايی میان آيات سوره و يکپارچگی متن نقش بسیار ارزندهای ايفاكرده است.
اين سوره از ابتدا با حرف قاف شروع شده ،كه از حروف مجهوره و دارای صفت استعالء است و
اين مطلع به خوبی با محتوای سوره كه سراسر تهديد و انذار است ،كامال هماهنگ است .چنانکه گويی
خداوند از ابتدا زمینه را برای قهر و غضب خويش آماده كرده است و اين حسن مطلع از ويژگیهای
منحصر به فرد تمامی اين سور الهی به شمار میرود« .ضاد» از ديگر حروف استعالء است كه در آية
بعد به كار رفته است .در آية سوم اجتماع دو مدّ در «اتّبَعوا» و «أهواءهم» كه داللت بر فراوانی و
گستردگی دارد ،از آرزوهای دراز مشركان مکّه پرده بر میدارد ،همان امری كه آنان را از پذيرش آيات
الهی و معجزة فرستادة او باز میدارد .در آية  5تالقی دو حرف «نون» كه از حروف غنّه است،
نغماهنگ سخن را متناسب با مفهوم آيه پربار میسازد .بالفاصله پس از آن تکرار حرف «عین» كه باز
از حروف استعالست ،و زنگ كلمة «الدّاع» از ناگواری اوضاع پیش روی خبر میدهد كه سرانجام اين
ناگواری با تقديم جملة حالیة «خُشَّعاً أبصَارُهم» به اوج میرسد ،كه نتیجة آن نگاه خوار و ذلیالنه از
گور برآمدگان را به دنبال دارد .اين خشوع مفرط آنها در برابر حادثهای عظیم باعث سردرگمی و
سراسیمگی آنان میگردد ،از اين رو به سرعت به سوی فراخوان روی میآورند و سختی فرجامشان را
بر زبان جاری میسازند .سپس خداوند يادآور میگردد كه اينان تنها مردمی نیستند كه به اين فالكت
گرفتار میگردند .از اين رو داستان قوم نوح(ع) را به آنان يادآور میشود كه سرسختی و عناد اين قوم
تبهکار پیامبرشان حضرت نوح را در حجّت و استدالل ناتوان ساخت به گونهای كه آن حضرت از سر
استرحام و با جملة اسمیة «إنّی مغلوبٌ» از فرو افتادن خويش در ورطة ضعف و ناتوانی خبر داد.
در آية «وحَمَلناه علی ذات الواحٍ و دُسُر» و آية «ولَقَد تَركناها آيةً» دو مرتبه از ضمیر استفاده شده
است ،كه اين از موارد كاربرد اضمار در مقام اظهار است كه لطف و طراوتی خاص به كالم بخشیده
است .زيرا اضمار در مقام اظهار گاهی به سبب تعیّن است مانند آية شريفة (كلّ مَن علَیها فانٍ) «
الرحمن »49 /و گاهی نیز برای آنست تا خواننده دريافتن مرجع ضمیر به گمانهزنیهای مختلف بپردازد.
در آية « فکیفَ كانَ عَذابی ونُذُر» كه به عنوان يک بند يا واسطة العقد در اين سوره تکرار شده
است ،سه مرتبه به يک شکل آيات :1،4:،:9و دو مرتبه با تغییری اندک تکرار شده است .اين بدان
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دلیل است كه موضوع به درستی در اذهان تثبیت گردد .فخر رازی در زمینة تکرار سه گانة اين آيه میگويد1
«تکرار سه مرتبه اين آيه به صورت يکسان به اين دلیل است كه وقتی چیزی سه مرتبه تکرار گردد
كامل و رساست به همین دلیل است كه پیامبر(ص) در پايان خطبة غدير سه مرتبه فرمود« 1أال هَل
بَلّغتُ» تا ديگر عذری برای كسی باقی نماند( .فخررازی)50/47 ،
در آية شريفة « إنّا أرسَلنا علَیهم ريحاً صَرصَراً» (قمر ):7 /تقريباً همة واژگان دارای صفت صفیر
هستند كه اين صفت از ويژگیهای حروف «س» و «ص» میباشد كه اين چینش حروف امری تصادفی
نیست بلکه با مضمون و محتوای آيه به خوبی تناسب و همآيی دارد .سید قطب با امتثال به اين آيه در
اين زمینه میگويد« 1هنگامی كه قرآن به سخن از جانیان و عذابی كه برای آنان در نظر گرفته شده ،می-
پردازد ،لحن آن به آهنگی سخت و سنگین مبدل میشود و در گوشها طنین میاندازد .واژگان گويی
سنگهای سختی هستند كه پرتاب میشوند( ».سید قطب)40:/:2 1:812 ،
 -6نتیجه
از رهگذر اين مقاله كه به بررسی سبکشناسی سورة مباركة قمر پرداخته است ،نتايج زير بدست
آمده است1
 -:سورة مباركة قمر كه يکی از سوره های مکّی قرآن كريم است در هر دو حوزة زبانی و ادبی از
ساختاری هنری ،جذّاب و پرنفوذ كه از شاخصههای اصلی و اساسی يک متن فاخر ادبی میباشد،
برخوردار است .در حیطه زبانی كه سطح آوايی و سطح تركیبی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته،
عناصری كه موسیقی درونی و بیرونی آيات اين سوره را تامین میكند ،از بسآمد بسیار بااليی برخوردار
است و نظام و ساختار منسجم موسیقايی همه جانبهای اعم از نوع حروف و كلمات به كار رفته در هر
آيه ،چینش حروف و كلمات ،قافیه و نظام فواصل آيات و هماهنگی میان صامتها و مصوّتها به
نحوی است كه موسیقی حاصل از صفات حروف و پیوند منسجم آنها بر اساس معنا و مفهوم آيه
تنظیم گرديده است.
 -4عنصر «تکرار» كه از شاخصههای اصلی و اساسی در فرآيند موسیقايی يک متن ادبی و توصیفی
ايفای نقش میكند ،در اين سوره متناسب با مفهوم آيات و غرض سوره ،از بسآمد بااليی برخوردار
است؛ اگر چه در اين میان تکرار عبارت يا جمله از بسآمد بیشتری برخوردار میباشد و تکرار كلمه از
بسآمد كمتری برخوردار است.
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 -8در سطح تركیبی و ساختار نحوی به منظور تکمیل نظام موسیقايی سوره ،تقديم و تأخیر در
بافت سوره نقش اساسی ايفا كرده است .تقديم و تاخیر در اين سوره كه با اهدافی چون اهتمام،
اختصاص و رعايت نظم آهنگین آيات صورت گرفته در قالب تقديم و تاخیر بین فاعل و مفعول،
موصوف و صفت ،حال و عامل حال و جار و مجرور و صفت در تركیب آيات و در راستای نظام
آوايی آنها تجسم يافته است.
 -2در بسیاری از موارد برای رعايت فواصل و مقاطع آيات از اسلوب حذف استفاده شده است كه
در اين میان حذف حرف نسبت به ديگر اركان كلمه بیشترين موارد را به خود اختصاص داده است و
بعد از آن حذف كلمه در جايگاه بعدی قرار دارد.
 -5عدول و انحراف از زبان معیار در قالب كاربرد مفرد به جای جمع ،مفرد به جای مثنی ،عدول
از مفعول به تمییز در جهت آفرينش هنری و بالغی و نظام مندی رؤوس آيات و ايجاد تنوع و پويايی
در متن ،به تناسب نقش آفرينی كرده است.
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