
 1399، پاییز 19سوم، پیاپی  ۀشمارپنجم، سال 

 

 

 

 
 

  

97 

 

 
 
 
 
 

 سبک شناسی سورۀ مدثر

 1حمیدرضا فهیمی تبار
 2سید محمد موسوی
 3میالد دیناروند
 4سید امیرحسین قپانی

 چکیده
گونگسترش علوم  با عصر حاضر  از جملی ، ادبییمتون  بازکاوی بافت، زبانشناسی علم مباحث نقو رو  گونا

ای  روی عالمیان دیین و دری ی  ب  جدید اندازی چشمد توان می های تحقیقاتی است ک  زمین  بهترینکریم از قرآن 
د و بیا هید  رو  میی نوین بی  شیمارهای  علم سبک شناسی از جمل  دانش. برای فهم متون دینی بگشایدو نو تازه 

هیای  کیاربرد عمییق ارافت ،در ایین علیم. پیردازد یمین قرآ های بالغی یکریم ب  تحلیل زیبایقرآن  کشف معانی
مشخص است گزینش کلمیا  و . گیرد یقرار مقرآن  فرا روی مخاطبان زیبایی شناسقرآن  بالغی در بافت ادبی

قیرآن  دهید خواهید شید و نشیان میقرآن  بالغی در آیا های  باعث نمایش بهتر شگفتی، حرو  در آیا  قرآن
ایین پیهوهش بیا شییو  . بسیار دارد و این معانی بلند در قالب الفاظ تبلور یافت  اسیت کریم کالمی است ک  معانی

نحوی و بالغی ب  ، واژگانی، توصیفی_تحلیلی و با استفاده از معیارهای سبک شناسی جدید در چهار سطح آوایی
هیایی کی    دهد مؤلفی ینتایج ب  دست آمده نشان م. دست یافت  است سور  مدثرهای  چشم اندازی وسیع از زیبایی

کم بر این سوره را تشکیل دهد از بسامدی باال برخوردار است و حرو  و کلما  ب  کار رفتی  در  می موسیقی حا
، متنوعی ک  خداوند ب  منظور تأثیر بر مخاطب ب  کار بیرده ی زیاد با محتوای سوره دارد و این شیو هر آی  مطابقت

کم ب تجلی گاه یکی از  . درو  می کریم ب  شمارقرآن  رمظاهر هنری حا
 .(ها الی ) سطوح، سبک شناسی، بالغت، سور  مدثر، قرآن: کلیدی واژگان
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 مقدمه
چیرا کی   ؛علیم سیبک شناسیی اسیت ،نظم و انسیجام آییا  قیرآن، فیلطا، های سنجش زیبایی ها هاز بهترین را

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

 (. 119: 2000، بشر) اند هساختار زبان را آشکار کردهای  ادبی و ویهگیهای  برده و ب  اعتبار آن زیبایی حظی وافر
 یاز سیوی و با شناسایی ترکیب الفاظ ب  این مهم دست یافیت توان می ،از یک سو برای شناخت سبک یک زبان

مفهیومی  و هیر واژه ای دربردارنید دیگر در گفتگوهای عرفی مردم هر کالمی بیار معنیایی مخصیوو خیود را دارا 
؛ ق است ک  معنای حسن یا قبح از مفهوم ب  واژه منتقل شیدهعمی چنان آنخاو است و این ارتبا  میان لفظ و معنا 

گسستنی است، و این پیوند و ارتبا  یکدیگر هستندگویی ک  لفظ ومعنا همسان  علم سبک شناسی در صیدد آن . نا
 . کنار یکدیگر بار معنایی آن را مورد کنکاش قرار دهد، ترکیب حرو  و الفاظ  است ک  با شناسایی نحو 

 کی  چنان ،میان لفظ و معنا نشان از تحدی بزرگی دارد ک  گیوی مییدان را از فصیحای عیالم ربیوده ارتبا این 
هنری ک  عبار  از بیان معنا با پربار ترین لفیظ و جالیب تیرین تعبییر و در  ،توان آن را یک هنر بالغی نامید می

با علم سبک شناسی مشیخص خواهید ( 297: بی تا ،ءبنت الشاطی) .است آهنگ حین حال زیباترین موسیقی و
کنون هیچ یک از دانشمندان مسلمان وغیر مسیلمان . است فرد  منحصر ب یشامل سبکشد ک  این کتاب الهی  تا

ثر و ؤ تواند بی  عنیوان گیامی می می و نیز این علمآورند  پدیدقرآن  سبک چون هماند سبکی   از صدر اسالم نتوانست
 . پهوهان را یاری نمایدقرآن  ،و فصاحت قرآن تسهیل کننده در شناسایی اوج بالغت

سیطح  در چهار پهوهش حاضر در صدد است ب  سبک شناسی سور  مدثر پردازد و الفاظ و تعبیرا  این سوره را
 . و بالغی با هد  تبیین جلوه ای از کالم الهی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد نحوی، واژگانی، آوایی

 پژوهشادبیات نظری . 1
 پیشینۀ پژوهش. 1-1

صیور   ییاز نظیر افالطیون هرگیاه معنیا. سیبک اشیاره کیرده اسیت ۀاست ک  ب  مسئل یکس نیافالطون اول
جیا  از او بی  ینیام و اثیر نی یزم نییک  در ا یبعد از افالطون کس. آید می وجود سبک ب ، کند دایمناسب خود را پ

  (.15: 1390، بدالرئو ع. )دنبال کرده استسبک را  ۀمسئل «یفن سخنور»در کتاب است ک   ارسطو، مانده
گرچی  محققیان علیوم اسیالمی از ا  ،قدمت چندانی نیداردقرآن  مطالعا  و تحقیقا  سبک شناختی در مورد

نید و ا هص منحصر بی  فیرد آن را آشیکار کردو جلوه هایی از خصایپرداخت  قرآن  دیر باز ب  مسایل ادبی و بالغی
 بی  کسیانی چیوناز متخصصان ایین رشیت  . دهد می بنای تحقیقا  سبک شناسی را تشکیلاین تحقیقا  سنگ 

 تیوان می از و جیورج ییولمحمید کیریم الکیو ، عبدالرحمن الرئیو ، محمد عزام، محمود فتوحی، محمد تقی بهار
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 زبیان شناسیی بی  سیبک شناسیی متیون  گفتنی است امروزه بسیاری از مطالعیا  و تحقیقیا  حیوز . اشاره نمود
 . اختصاو یافت  است (ها جز آن فارسی و، عربی، انگلیسی) مختلفهای  زبان

بیا علیم سیبک  یراسیتادر این علم ب  رشت  تحرییر در آمیده و از پیهوهش هیایی کی  دربار  نیز  ی متعددکتب
القیرآن اثیر احمید  ةبالغیمین ، رافعییمصیطفی صیاد  اثر  ةتوان ب  اعجاز القرآن وبالغة النبوی می ؛شناسی است

 . بدوی ب  ویهه کتاب التصویر الفنی سید قطب اشاره کرد
کیریم قیرآن  توان ب  کتاب سبک شناسیی می کریم نیزقرآن  سبک شناسی بر روی متنهای  در مورد نگاشت 

کنیده پرداختی  و  ب قرآن  البت  این کتاب ب  سبک شناسی کل. لیف عبدالرحمن الرئو  اشاره نمودأت صور  پرا
سیبک دربیار  ک  مقاالتی نیز  باشد می قابل ذکر. است بررسی نکردهیک سوره را ب  صور  منسجم و یکپارچ  

 توان اشاره نمود: از آن میان ب  موارد ذیل میانجام گرفت  ک  قرآن  های شناسی سوره
، محمود «تفسیری آن با رهیافت سبک شناختیهای  بالغی سوره قیامت و داللتهای  تبیین ارافت» مقالۀـ 

، جستار حاضر 143-117، صص 4، شمار  1395، و حدیثقرآن  مجل  تحقیقا  علوم شهبازی و اصغر شهبازی،
ضیمن ، نیوین  است ک  بی  عنیوان ییک حیوز  سبک شناسی ؛ یعنیکریمقرآن  یکی از مباحث بالغیارای  دهند  

پیهوهش . پیردازد مییقرآن  سبکیهای  با معیارهای جدید ب  بررسی جلوه، وردهای علم بالغتابهره گیری از دست
ی سیوره تفسییری مهمیی در راسیتای اهیدا  کلیهیای  داللتها  آن است ک  هر یک از این اسلوبگر حاضر بیان

ف بالغیی ییاز دیگیر ارا، عبارا  با تصاویر ۀتناسب و انسجام آیا  با یکدیگر و همگامی موسیقی و نغم. دارند
 . شود شمرده می سوره مبارراین 

و علیوم قیرآن  مجلی  ،جیدیسیمیرا خسیروی و و کبیری  نظیری ، علیی«تکویر سبک شناسی سور »ۀ مقال ـ
بیین  ۀرابطی، کیریم نبر اساس سبک شناسی قرآکوشیده اند تا ، نویسندگان 36-11، صص 1، شمار  1391، بشری
در  جز این موارد، ساختارهای صرفی و نحوی مختلف و تنکیرها و، اه تعریف، تکرارها، ها جمع، مفردها، واژگان

تکیویر   های سور ر رفت  در جمال  و عبار های ب  کادر این راستا انتخاب کلما  و واژه. دنتکویر بپرداز   سور 
  در سیور  .ش در جایگاه خود در جمل  قرار گرفتی  اسیتا هر واژه با ساختار صرفی باشد و میای هدفمند ب  گون 
بی  ، متناسیب و هماهنیگ اسیت، با معنا و مفهوم آیا ها،  آن چیدمان کلما  و عبارا  و نظم و موسیقیتکویر 

 . قیامت و بعد از آن دریافت کرد ۀتصویر برخی از حوادث را در آستان توان می طوری ک  با خواندن آن
، صیص 2، شیمار  1389، شناختقرآن  مجل  ، سمیۀ حسنعلیان،«بررسی سبک شناسان  سوره مریم»ۀ مقال ـ
در . پیردازد مریم می  وش توصیفی ی تحلیلی ب  بررسی سور شناسی و با ر  حاضر بر اساس سبک ۀمقال ،131-164

و ها  تکیرار بعییی صیو . مزبیور وجیود دارد  سطح آوایی یک نوع هماهنگی و توازن در موسیقی و ایقیاع سیور 
 . آهنگین کردن آن مؤثر افتاده استکلما  در افزایش ایقاع و اثرگذاری زیبای سوره و 

مجل   ،موسویسید محمد سازجینی و و مرتیی  من نهادؤم، ابوالحسن «سبک شناسی سوره نازعا » مقالۀـ 
هیای  کوشد تا نشان دهد کی  ویهگی می پهوهش حاضرنگاشت  اند  ،77-65، صص 4، شمار  1396، قرآنی -ادبی
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برجسیت  سیبکی های  التفا  و زمان افعال از ویهگی، حذ ، تأخیرنازعا  از قبیل تقدیم و   ادبی موجود در سور 
ب  تناسب مفاهیم و میامین موجود در سوره بیا موسییقی ها  لذا با کاربست این ویهگی؛ موجود در این سوره است

  .است سور  مبارک عبارا  آیا  پی برده ک  این نشان از ارافت بالغی موجود در این 
مجلی  ، عباس یوسفی تازه کندی و مرتیی سازجینی و سید محمید موسیوی، «سبک شناسی سوره حجرا » ۀمقال ـ

 هیای اعجیازین جنبی تیر  مهم یکیی ازبر این بیاور هسیتند کی   ، نویسندگان81-55، صص 30، شمار  1397، سراج منیر
شناسیان قیرار از دیرباز مورد توج  ادیبان و زبیانکریم قرآن  اعجاز ادبی آن است ک  این امر موجب شده ک ، کریمقرآن 
هیای ایین  دانشیمندان اسیالمی بی  ارزش، های تئیوری و کیاربردیشناسی در حوزهبا رشد و گسترش مباحث زبان. گیرد

عنوان  کیریم بی قیرآن  و در پیی اجیرای آن در اند های آن را با دقت مورد بررسی قرار دادهدانش پی برده و قوانین و شیوه
. حجرا  پرداخت  شیده اسیت  سور  ۀدر این نوشتار ب  تحلیل سبک شناسان، در راستای این هد . ترین کالم هستندبلیغ

در سطح زبانی این سوره ب  نکیا  . ادبی و فکری توج  شده است، این سوره ب  س  سطح زبانی ۀدر تحلیل سبک شناسان
کنای  و طبا  پرداخت  شده و در سطح فکری نییز بی  ، استعاره، در سطح ادبی ب  مجاز وصرفی و نحوی توج  شده ، آوایی

 .  اشاره شده است، چنین علم خداوند در مورد غیبت و همقرآن  های تصویر پردازی
کنونک  جا  آن تا سبک شناسی سور  مدثر انجام نپذیرفت  و  پهوهشی در نویسندگان این جستار اطالع دارند تا

 . این پهوهش در نوع خود نوآوران  و دارای رهیافتی جدید است

 پژوهشهای  پرسش. 1-2

 مختلف زبانی چگون  است؟های  سیمای کلی سور  مدثر بر اساس الی  -1
ایین  و ثرمیؤ قیرآن  چگون  باز شناسی سیطوح سیبک شناسیی سیور  میدثر بیر روی انتقیال مفیاهیم بییانی -2

 روی مردم ب  چ  میزان است؟ ر آماری بهای  ی براساس دادهاثرگذار
 است؟ دستیابیاعتقادی قابل بررسی و -معرفتیهای  با سبک شناسی سور  مدثر چ  ویهگی -3

 پژوهش های فرضیه. 1-3
 های اعجاز این کتاب جاودان  دارد. های بالغی در قرآن کریم نشان از جنب  ارافت -1
 های این سوره است. چون تشبی ، استعاره و کنای  از برجستگی های ادبی موجود در سور  مبارکۀ مدثر هم ویهگی -2
 تناسبی وثیق و استوار میان مفاهیم و میامین موجود در سور  مدثر با موسیقی نهفت  در آیا  دارد. -3

 ضرورت پژوهش و . اهمیت1-4
کی  اهمییت و ضیرور  آن را آشیکار  اهیدا  علمیی و عملیی بسییاری مترتیب اسیت ،در پهوهش پیش رو

معنیا و لفیظ همیاهنگی ایجیاد  مییانبریم ک  خدای حکیم تا چ  سطحی  می از جمل  در این پهوهش پی سازد، می
ق ب  عبار  دقیی. ان موفق بوده استب  ویهه مؤمننموده و در انتقال محتوای و میامین خود ب  مخاطبان خویش 
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بیر  ونیدخداهای  هیدایتگیذاری  اثیر ،تر در این پهوهش با استعانت از علم سبک شناسی ب  عنیوان ابیزار مییزان
با الگوگیری از علم سیبک شناسیی بیر سیور   چنین هم و. مشخص خواهد شد توج  قابل یمخاطبان خود تا میزان

و  یبایی شناختی کیالم وحیی دسیت یافیتدر ز قرآن  توان ب  برداشت و تحلیلی مناسب و برآمده از کالم می مدثر
 رود. این خود دلیل بر اهمیت و ضرور  پهوهش حاضر ب  شمار می

اجتماعی قابل های  در سور  مدثر جنب  ک جا  آن از، معرفتی و اعتقادی این سبک شناسیهای  افزون بر جنب 
شیود،  دنبیال میسبک شناسی سور  مدثر ک  در مهم دیگری و ضرور  هد   ،خورد می توجهی ب  وفور ب  چشم

حجیت و الگیو  معارض  باو برای  ادهد ادام  می عناد و لجاجت با رسول خداآن است ک  مشرکان مک  ب  
د نرا تا حد امکان تنزل دهقرآن  تا ارزش گرفت  اند کمک می خویش های نابخردانۀ اندیش از افکار و بودن قرآن 

 شاعر و مجنون بودن خطاب ا القابرا ب ب  همین جهت پیامبر؛ ندنن  خالی کو از زیر بار تکالیف الهی شا
 مشیرکانحالت  های بیانی خاو ارافتگیری از این رویکرد و  بهرهبنابر این خداوند در این سوره با ، ندنمود می

انکیار توار برابر اسو تهدیدی باشد برای موعظ  پذیران  موعظ  و درسیکشاند تا  را در دنیا و آخر  ب  تصویر می
 جلوه نماید.  عبر  ناپذیر کنندگان

 روش پژوهش. 1-5
کتشیافی و بیا روش توصییفی تحلیلیی بی  سیبک شناسیی -این پهوهش با مراجع  ب  منابع کتابخان  ای و ب  صور  ا

سبک شناسی در لغت و اصیطالح تعرییف شیده و بی  جایگیاه آن  در این پهوهش ابتدا واژ . پردازد می سور  مبارکۀ مدثر
گون بافت متنی سیور  میدثر میورد بررسیی های  سپس با کاربست علم سبک شناسی بر روی الی  است گشت اشاره  گونا
 . اشاره خواهد شدقرآن  ناهای بالغی و میزان تأثیر کالم وحی بر مخاطب و از این رهگذر ب  ارافتگیرد  میقرار 

  1سبک شناسی. 2

در بسییاری از معیاجم لغیوی . باشید میی معادل سبک واز ریش  سلب« اسلوب»سبک شناسی در زبان عربی 
: 1988، ابین دریید) دانند یمذهب وروش ]خاو[ یک متن ونیز شعر م ،،وج  را ب  معنای( ب  ضم الف) اسلوب

نیز ب  معنای فن و فنون اشیاره کیرده بعیی ( 12/302: 1421، ازهری؛ 8/328: 1414، بن عباد صاحب؛ 2/1194
 رسیاند کی  میی ی اسالیب در این جیا فنیون ییک سیخن رامعنا ،«اخذ فالن فی اسالیب من القول»ال برای مث؛ اند

توان از آن اخذ کرد عبار  از طریق وراهیی اسیت کی   می شخص از آن اثر پذیرفت  است و معنای دیگری ک  نیز
 (2/83: 1375، طریحی؛ 1/473: 1414، ابن منظور). ممتد باشد

 ترکییب کلمیا  وۀ وسییل  از روش خاو فهمیدن وبییان افکیار بی ک در اصطالح ادبیا  فارسی عبار سب
، دهخیدا). اسیت« حقیقیت»  طیرز تفکیر گوینیده ییا نویسینده در بیار  ک  وابست  ب  هیئیت واست انتخاب الفاظ 

                                                           
1. Stylistics 
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ر شییوه و ، اند سبک ب  معنیای طیرز  گفت(. 16/1029: 1373 روشیی خیاو اسیت کی  شیاعر ییا نویسینده ادرا
، معیین). باشید یم، درون شاعر جریان داردچ   آن دارد و در واقع طرز بیان یواحساس خود را در خالل آن بیان م

1381 :827) 
 : چنین تعریف شده است« ةاالسلوبی»یا « سبک شناسی» در اصطالح ادبی

  ی حریة التقبل لدی المتلقی بیل ننیالمرسل و التی بها یؤثر فعلم یوضح الخصائص البارزة التی تتوفر لدی »
ر معینا   یفرض علی هذا المتلقی لونا   ا  یخصوصی سبک شناسیی علم» ،(15: 2003، حربی) «من الفهم و االدرا

مطالیب نیزد  رفتنیقبیول و پیذ یآن در ازاۀ واسیط  چ  ک  ب  ب نآ کند و یروشن م ک  نزد فرستنده استرا بارزی 
ادارر را میورد  مشیخص از فهیم و یرنگیصیبغ  و کننیده  افیتیبلکی  همانیا بیر در  ،گذارد یم اثرکننده  افتیدر 

  «.دهد یقرار م مالحظ 
دراسیة للکیائن  و هی ایییا  ، ةدراسة للغ: الیوم هی ةفاالسلوبی»: بعیی نیز در تعریف این علم چنین گفت  اند

چنین تعریف  هامروز  شناسیک سب» ،(8: 2011، بومصران) «بداعیاال و هی کذلک دراسة للعمل  ةالمتحول باللغ
 .«خالقان  است یکارهانیز بررسی در زبان و  ریر پذییموجودا  تغۀ چنین مطالع هم، پهوهیزبان : شود می

در پیی ، دکنی می ر سبک شناسی علمی اسیت کی  میتکلم بیا الفیاای کی  بیر روی میتن پییادهت ب  بیانی روشن
نیل  ز احساسا  درونی خود کند تا زمینۀسرشار ا ک  الفاظ رااست از شیوه هایی  یاریفهماندن طرز تفکر خود با 

خیود  شنوندگانی را بر اثرگذارین تر  بیشب  غایت و مقصود را برای مخاطب متن فراهم سازد و در خالل آن نیز 
 . داشت  باشد

  سورۀ مدثر یکل یمایس. 3
جیزء ک   این دلیل. درو  می ب  شمارقرآن   سور  نیو هفتاد و چهارماست  یمکهای  هسور از  مدثرسور  مبارکۀ 

کرم یشامل مباحث ،ل بعثت بودهیاواهای  سوره عظمت و مقیام  نییو تب چون انذار مسلمانان توسط رسول ا
در ، شیده انید در آتیشورود بی  جهینم و سیوزاندن در این سوره تهدید بی  قرآن  ناو منکر  است میکر قرآن  یعال

، ییطباطبیا) .میورد نکیوهش قیرار داده اسیت ،ب  اوامر و نواهی الهی اعتنیا نکیرده را ک  یسوره کسان نیا نهایت
1402 :20/79 ) 

کم از جهت  ا یآ یبند میتقس نیاز است ب  سور  مبارکۀ مدثر ۀانسبک شناسبرای بررسی  اسلوب مختلف حا
در  نییو ا اسیت شیده انیسوره ب یکلقواعد اصول  مطالب و، ها ا یدر هر دست  از س زیرا ؛پرداخت  شود سوره بر

مختلیف سیوره خواهید های  را متوج  هماهنگی سبکی موجود در سییا  مخاطبان، یسطوح مختلف سبک شناس
 : بایستی ب  دست  بندی آیا  سور  مدثر پرداخت  شود در این راستا ،کرد

کرم فرمان :7- 1 اتیآ پروردگیار  بیزر  شیمردنو  پییروان رسیول وی بییم دادنب   خداوند ب  رسول ا
 . خداتوسط رسول 
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 مسخره نمودنو قرآن  بر مالمت کنندگانخدا  دیشد دیو تهد امتیروز ق یهشدار مردم ب  سخت :31-8 اتیآ
 .آن

  حقبزر  های  نشان از  یکیب  عنوان آن  از سحر و اثبا قرآن   یتنز  :48-33 اتیآ
 یحیق و معرفی رشیپیذ ایآنیان بیر  یادآوری ب از حق توسط کافران و  رویگردانیتعجب  انیب :56-49 اتیآ
 .  هستند رانیواهل مغفر  ب  عنوان پند پذ یک  اهل تقو یگروه

 مدثر های( سبک شناسی سورۀ )الیهسطوح . 4
کنون بایستی ب  تحلیل این سوره پس از آشنایی مختصری با  ترکیبیی ، معنا شناسیی، در چهار سطح آوایی آنا

 . علم سبک شناسی پرداخت  شود  و بالغی ب  شیو 

 آوایی )و الیۀ( سطح. 4-1
کرم بی  همیین جهیت سیطح اسیت، نازل شیده  قرآن کریم ب  صور  شنیداری ن  نوشتاری بر رسول ا

. هیا خواهید داشیت در عمیق جیانی اثرگذارضرور  و اهمیت زیادی در بهره وری از کالم الهی برای آن  آوایی
سیور  توج  بی  سیطح آواییی  آید میدر این بخش از سطح سبک شناسی مهم ب  نظر چ   آن (.303: 1386)کواز، 

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

 سا ختار آوایی واژگان. 4-1-1
برای شناخت پای  واساس وساختار صوتی واژگان باید بی  نیوع هجاهیای صیوتی تشیکیل دهنید  ایین کلمیا  

گر هر کلم  ای را ترکیبی از صیامت و ؛آشنایی داشت  باشیم تقسییم  ییا بی  عبیارتی بنیابر و بیدانیمها  مصیو  لذا ا
نسبت بی  سیطح آواییی میتن  بدانیم ب  شناخت ما( مزدوج بست ، بست ) بلند(، بست  باز و) متوسط، هجاهای کوتاه

ک  حیرو  . متوسط و بلند جدول زیر تنظیم شده است، برای شناخت هجاهای کوتاه. دکن می سوره کمک زیادی
 : دهیم می نشان« ح» حرو  حرکت دار را با رمز و« و»بی صدا را با رمز 

 صوتیهای  انواع هجی( 1) جدول
 توضیح رموز هانوع هجا 
 صامت+حرکت کوتاه و ح هجای کوتاه 1
 صامت+حرکت بلند و ح ح هجای متوسط باز 2
 صامت+حرکت کوتاه+صامت و ح و هجای متوسط بست  3
 صامت+حرکت بلند+صامت و ح ح و هجای بلند بست  4
 صامت+حرکت بلند+صامت+صامت وو ح و  ست ب هجای بلند مزدوج 5
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279, هجای کوتاه  

,  هجای متوسط باز
137 

هجای متوسط 
226, بسته  

هجای بلند 
20, بسته  

هجای بلند مزدوج 
0, بسته  

 هجای کوتاه

 هجای متوسط باز

 هجای متوسط بسته

 هجای بلند بسته

 هجای بلند مزدوج بسته

بی  چنید مثیال زییر ، یمکن میی را هجایابی سور  مدثربرخی آیا   ،ی از ساختار واژگانیاه  حال ب  عنوان نمون
 :  توج  کنید

 ی  : »1 ۀآی
 
ر اه  ی  أ ثِّ ث ث ل مُ  ا ای ُی ه   ی: )«اْلُمدَّ  ( ر د د 
 و ح و/ و ح و/ و ح و/ و ح و/ و ح/ و ح ح/ و ح ح

 . تا است 4تا وهجاهای متوسط بست   2وتعداد هجاهای متوسط باز 1هجاهای کوتاه تعداد 
نِذْر » :2 ۀآی

 
أ ن     ُقمْ ): «ُقْم ف   ( ِذر ا 

 و ح و/ و ح /و ح و/ و ح و
 . تا هجای متوسط بست  است3هجای کوتاه و 1این آی  فقط 

اِفِر : »4 ۀآی لی  اْلک  ل کا ِ  ری «: )ر  یِس ی   ُر یْ غ   ن  یع  ی ُر ی  سیرع  ل   ( ن  غ 
 و ح ح و/ و ح/ و ح/ و ح و/ و ح/ و ح ح/ و ح/ و ح و /و

تا ونیز تعداد هجاهای بلند  2تا وهجاهای متوسط بست   2تا وتعداد هجاهای متوسط باز  5تعداد هجاهای کوتاه 
 . باشد یعدد م 1بست  

 و. سیازند ینظام تطور گون  ای را می وی آیا  متغیر اشود ک  ساختمان هج یهای فو  معلوم م با توج  ب  مثال
ک  تعداد نوع هجا در مقابل آن در هر قسیمت ( 1) شماره نمودارالمدثر ب    برای نشان دادن بسامد هجاهای سور 

 : کنیدتوج  ، درج شده است
 (؛ بسامد هجایی در سورۀ مدثر1نمودار شمارۀ )
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متوسیط بسیت  نسیبت بی  هجاهیای دیگیر  کوتیاه وید تعیداد هجاهیای کن می در نمودار فو  مشاهدهچ   چنان
را در بر دارد وایین نشیان دهنید  رییتم تنید  تر بیش یهجای کوتاه بسامد ،ک  بین دو هجای مذکور، است تر بیش

کم  . باشد می ومتحرکی است ک  بر آوای الفاظ این سوره حا
ب  طور منظم و هماهنیگ  ا یآ آوای افتنی انیجر همان  تمیآن است ک  ر ، توج  نمودب  آن  دیک  با ای  نکت

باب و اسی ایی هیا  یعلم عروض و تفعل هایار یمع اساسبر  گویا ،قابل پیگیری استقرآن   ه یو  ساختار است ک  در
علت آن . آن ب  وزن شعر آمده است ا یاز آ یهرچند ک  برخ، را باز شناخت و آن بر آن حکم کرد توان ید نموت

 .محسیوس اسیت آیید، بی  شیمار نمی از اوزان شیعرک   اینبا وجود ، آن تمیاما ر ؛ ستیشعر ن اساسا  قرآن  است ک 
 (305-304: 1386)کواز، 

 10الیی 8در آییا   ب  عنیوان نمونی  ،استا باید گفت تناسب معنایی و ریتم آهنگینی بر این سوره حکم فرم
ا ُنِقر  »: دکن می صحن  هایی از روز قیامت را فیاسازی ،این سوره ِإذ  اُقورِ ف  ی *فِی النَّ ِلك  ف  ئیذ  ی  ذ  یْوم  ِسیی  لیی   *ٌر یْوٌم ع  ع 

اِفِر  و ، کوبنید تیا صیدا کنیدزی است ک  بی  آن میییک  ب  معنای هر چ« ناقور» باتوج  ب  کلمۀ، «ریِس ی   ُر یْ ن  غ  یاْلک 
این ، سازد یروشن ماین آیا  فیای قیامت را با توج  ب  ریتم کوبنده ای ک  دارد بر مخاطب « نقر در ناقور» تعبیر

باشید و  یمورد می 15بسامد هجای کوتاه  ؛ زیرااین س  آی  ب  دست آوردهای  با توج  ب  تعداد هجا توان می مسئل  را
گیرد و هجای متوسط بست  و بلند بست  هرکدام  یدر بر م ین بسامد راتر  بیش مورد هجای حرکت بلند 8بعد از آن 

  .دهند یهجا را در آیا  تشکیل م 4

 حروف یآوا. 4-1-2

دیگر این های  ین سطوح شناخت  شده در علم سبک شناسی است و مقدم  و کلید سطحتر  مهم سطح آوایی از
الفیاظ و در حیرو   وب  کار رفت   ،جمال  زیبای الهی آواهایی دقیق و مدیریت شده عبارا  و در. باشد یعلم م

کم بیر سیوره در بیین عبیارا  وجمیال  آوای . نیز ب  بهترین شکل ممکن سامان یافت  است منسجم و منظم حیا
بیوده تیا  چنین سیاختمان کلمیا  متناسیب بیا شیرایط محیطیی عصیر پییامبر هم. دکن می آیا  جلب توج 

ک  معتقد هستند ، کنندمیر را در  آنقی یتمام کسانی ک  راز موس. خویش بگذارد مخاطبانین تأثیر را بر تر  بیش
 کیس تیوانچیا رقابیت کنید و هییحرو  آن برابری  و آوایقرآن  عی الفاظیبا تناسب طبتواند ی نمیمندچ هنریه

ک   ؛(386: 1381، معرفت). ردیراد بگیحر  آن اک یحتی بر  ندارد ک  هماهنگی حرو  هر کلم  نسیبت چرا
ن و یمتین و نواهای یهای وز ند ک  از آهنگرو  ب  شمار می چنان همساز و دمساز، ف آنیب  حرو  کلما  همرد

 ( 356، همان). گر استن نثر مسجع جلوهیهای شعری در اذب اتمامی انواع ج. ت داردیافسونگر حکا
تکرار یک   پدید. باشد یدر چینش حرو  تکرار برخی حرو  در کلم  ویا عبار  آیا  م اثرگذاراما مسئلۀ 

و در هیر ، ب  کیار رود واژه کیدر  در کل سوره یا امکان داردتکرار حرو  . استقرآن  در اعجاز بیانی مؤثرامر 
 . پنهان یاآشکار وغیره را افاده خواهد کرد، استواری، جزالت، استحکام، مالیمت، کدام معنای شد 
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عنیی بلنیدی ی، هن میادییعالوه بر داللت بر مدلول اصیلی ا، «دییتش»د یتکرار حر  در مصدر مز ، برای مثال
 » ۀییح آیچنیان کی  صیر ، باشدز مییت و استوار داشتن آن نیی تقو یمعناهگی یو   بنا در بر دارندک ی

 
ُکوُنیوا یْ أ میا ت  ن 

ْو ُکْنُتْم فِ یُ  ْوُ  و  ل  ة  یَّ ُبُروج  ُمش   یْدِرْکُکُم اْلم  در مثیالی دیگیر  و( 345: 1376، ءبنیت الشیاطی). دهیدگیواهی میی« د 
ُعوذُ  ُقْل : »ناس  در سور  «نیس» حر تکرار 

 
بِّ  أ اِس  ِبر  ِلِك  *النَّ اِس  م  اِس  ِنل  ِ  *النَّ یرِّ  ِمْن  *النَّ اِس  ش  ْسیو  یاِس  اْلو  نَّ  *الخ 

ِذی ْسِوُس یُ  الَّ اِس  ُصُدورِ  فِی  و  ةِ  ِمن   *النَّ اِس  و   اْلِجنَّ سوره  یبا فیا نیوسوس  برآمده از تکرار س نای( 6-1/ناس) «النَّ
حیر  . ب  او پناه برند بدفری یم را انس و جن اش  ک  با وسوس طانیخداوند فرمان داده است تا از ش. تناسب دارد

 (. 309: 1386)کواز،  حالت پنهان داللت دارد ریبر تصو  نیس
 بسامدهای مختلف. خواهد آمد( 2) در جدول شمار  سور  مدثرباتوج  ب  توضیحا  داده شده بسامد حرو  

 . دننک می ک  ارتبا  خاو حرو  با معانی نمایان
 2شمارۀ جدول 

 2 نمودار جدول شمارۀ

 تکرار حرو  تکرار حرو  تکرار حرو  تکرار حرو 
 43 ر 5 ض 25 د 159 الف
 84 ل 3   21 ذ 26 ب
 69 م 0 ظ 67 ر 47  
 76 ن 21 ع 3 ز 10 ث
 31 و 2 غ 22 س 8 ج
 61 ه 27   14 ش 9 ح
 65 ی 23   8 و 6 خ
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ر روز قیامت با سبکی خاو در قالیب الفیاظ و  شود میمشخص  2 بررسی جدول شمار  با ک  فیای هولنا
بی  خیوبی در رکیاب عبیارا  ، گیری حرو  و آوای برآمده از حیرو  در سیور  میدثرکار  ب  اصوا  سامان یافت  و

 : وآیا  گنجانده شده است
دو حییر  اییین . دارنیید سییور  مییدثرین تکییرار را در تییر  بیششییامل حروفییی هسییتند کیی  « م» و «ن» دو حییر  -1

 آنوج  افترا  این دو حر  . باشند می   نیزیرند و در عین حال دارای صفت غنگ یزیرمجموع  حرو  جهر قرار م
 در این سوره هنگام توصیف و تبیین فیای قیامیت و. از حرو  شفوی است« م» جزء حرو  ذلقی  و «ن»است ک  

، نسیبت بی  حیرو  دیگیر شیده اسیت در ایین دو حیر ی ترزیاد  میم استفاد بیان حوادث آن روز از حرو  نون و
ک  در ذهین مخاطیب تصیویری از  نماید میصفت غن  وجود دارد ک  ب  هنگام تلفظ حالت موسیقیایی خاصی ایجاد 

ایین سیازش معنیا و . دکنی می این موسیقی ب  بهترین شکل فیای روز قیامت را ترسیم. بندد می هراس و تردید نقش
یاُقورِ »: مشاهده کیرد توان می این سوره 9-8ا  موسیقی حرو  را در آی ا ُنِقیر  فیِی النَّ یِإذ  ی *ف  ِلك  ف  ئیذ  ی  ذ  یْوم  ِسیی   ﴾ٌر یْوٌم ع 

مییم در بیین حیرو   دو حرو  نون و« روز روز سختی است پس آن ده شودیک  در صور دمهنگامی ( »9-8)مدثر/
کم بر روز قیامت را با لحنی مناسب ب  مخاطیب منتقیل  و بی  نیوعی دمییدن صیور را تینش  سیازد میدیگر فیای حا

بی  بییانی  ،دکنی می طاقا  بشیری بیازی و را در کشف انفعاال  نفسانی ی مهمزیرا اصوا  نقش ؛دهد یآورتر نشان م
چی   آن دیگر اصوا  مظهر انفعال نفسانی است و این انفعال بشری سبب تنویع و تفاو  در ایجاد صو  بوده و هیر

 (15: 1391، حاجی زاده) .افزاید می بر اضطراب نفس شنونده، آید میمد بر ، نظیر غن  ،از صفا  حرو 
ین بسیامد در مییان تیر  بیش، «الیف»بعید از در جدول بیاال ، این صناعت در حرو  دیگر نیز نهفت  است -2

کیداین حر  برای . باشد می دارا« ل»حرو  را حر   ی»: عنوان مثیال  ب ،بهترین کارآیی را دارد، تأ یالَّ ک  یُ  ک  ن  ا ِننَّ
نِ ای  ل  ا ع  ایِتن  ک  نسبت ب  آیهرگز چن»؛ (16)مدثر/ «د  ا نالَّ »، «.ورزدا  ما دشمنی میین نخواهد شد چرا ذ  ْوُل  ِنْن ه  ق 

رِ  ش  ٌر » ۀدر آی و، «باشدا  جز سخن انسان نمییآن یا»؛ (25)همان/ «اْلب  ذ  زی یین  چ»؛ (28)همان/ «ال  ُتْبِقی و  ال  ت 
« ال» و« اال»د و کن می ک  معنای "هرگز" را افاده« کال»در این آیا  . «سازدزی را رها مییگذارد و ن  چرا باقی می

« الیف»و « ل»حیر   ،از این رو. گذارد یم اثرن  وجود مخاطب آوای سنگین آن در کنگی دارند ک  نیز چنان آه
کیدب  نوعی تشدید و  کیید در نحیو افیاد « اال»و « ال»، «کال»گفتنی است ادوا  . رسانند یم تأ  و درنماینید  می تأ

کییدو  ند و این مطلب مؤید تشدیدکن می عبارا  آی  را بنا مشدد بودن جمال  و« الف»کنار حر   برآمیده از  تأ
 . است« الف»و « ل»حر  
 و  » بیرای مثیال ،دکنی می تناسب آن را نماییان ارتبا  و، حرو  یآوای  پدید، هایی در موارد مختلف نمون  -3
ك   بَّ بِّ  ر  ک  هیم  چنان در کنیار« ر»، «ب»، «ر»در این آی  حرو  ، «و پروردگار  را بزر  بشمار»؛ (3)همان/ «ْر ف 

گر از آخر حر  یعنی راء و «ربک فکبر»اند ک   چیدمان شده بخیوانیم نییز همیان  «ربیک» ب  سمت ابتیدای را ا
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در واقع این ارتبا  تنگاتنگ در کنار هم مخاطب را بی  امیر . را مشاهده خواهیم کرد «ربک فکبر» یعنی، عبار 
زر  شماردن پروردگیار در دل ک  بدهد  جلوه می چنین آهنگ و شیوایی کالم را چنان زیبا د همکن می کالم واقف

 . دکن می شنوندگان الن 

 از تکرار واژگان یناش یآوا. 4-1-3

اُقورِ »در برخی آیا  این سوره  ا ُنِقر  فِی النَّ ِإذ  د    و  »(، 8)مدثر/ «ف  هَّ ی ُ  م  ْمهِ  ل  اییت  تکیرار واژه را (، 14)میدثر/ «د 
ییا در چنید  تکرار واژگان درییک آیی  و. بیان شده استساختار متفاو   یم ک  از یک ریش  ولی باکن می مشاهده

کییدزیبا بیرای  بالغت شیرین و فصاحت و ک  متکلم باآید  ب  شمار میسیار مدبران  بمتفاو  شگردی  ۀآی بیر  تأ
 ییا ماننید همیان شیکل و آن را بیا مشیتقا  مختلیف و، گنجانده شیده واژهآن رویداد در آن  ۀواقع  ای ک  خالص

تکرار واژه در بسیاری از آیا  با مشتقا  متفاو  . سازد اجرا میر سخن د اولی ک  ب  کار برده استساختار واژه 
 . کاهد میحوصل  شنونده را 

اُقورِ »  واژ  برای نمون  ،در آیا  ذکر شده کییدکی  بیرای  اسیتب  معنای شیپور ییا صیور  و شب  فعل، «النَّ  و تأ
 . تناسب را دارد هماهنگی وین تر  بیشفیای قیامت  ایجاد اضطراب در

ُقِتل  ک  » چنین در آیا  هم ر  یْ ف  دَّ ر  یْ ُقِتل  ک   مَّ ثُ  *ف  ق  دَّ ال  »، «ف  ق  ق  ا ِنْن ف  ذ  ُر ییٌر ْح ِس  ِنالَّ ه  ا ِنْن  *ْؤث  یذ  یرِ  ِنالَّ ه  ش  یْوُل اْلب  ؛ «ق 
کیدنشان از  ،خط کشیده شدهها  کلماتی ک  زیر آن  موسییقی زیبیا و بیا آهنیگ وک  در آیا  دارد ها  اهمیت آن و تأ

 .  تکرار شود  جمل یا حر  یا، و ممکن است فعل یا اسم، شود یتکرار م، شیوا در حول فیای موضوع مورد بحث آی 
ُقِتل  ک  » نمونۀ دیگر ر  یْ ف  دَّ ر  یْ ُثمَّ ُقِتل  ک  » بعدی جملۀ و، نینفر ( با توج  ب  سیا ) ن جمل یا «ف  ق  یدَّ تکیرار  «ف  ق 

کیدن و یهمان نفر   ( 10/279 :1415، نیالدمحی؛ 20/136: 1374، طباطبایی). آن است تأ

 ( سجع) فاصله. 4-1-4

: 1410، یزرکشی) دفزاییا یجلیوه دادن کیالم م بیایدر سیخن گفیتن اسیت و بی  ز ( مکث) زمان استراحت، فاصل 
، رکنیی ییزدی). گوینید«فاصیل » ،شیودجاد مییا  ایانی آیکلما  پا ک  درنغم  و خوش آهنگی ب  ، ب  عبارتی( 1/54

 : شوند یگروه م دوقرآن  سجع ب  فاصل  و کلمۀ البت  علما و دانشمندان اسالمی در نسبت دادن دو(. 188: 1379
و آن را منحصر ب   پذیرند یرا نمقرآن  در سجعگروهی ک   .2 ؛پذیرند یرا مقرآن  در کلمۀ سجعگروهی ک   .1

 . دانند یمتون ادبی م اشعار و
دهییم  یترجیح مجستار ما در این ، لکن. است نوشتار بیروناین  ۀدارند ک  از حوصل کدام دلیل خود را هر و

 . فاصل  استفاده کنیم ک  از کلمۀ
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و در هنگیام ، دکنی می کیریم نزدییکقیرآن  فواصل آیا  یکی از دالیلی است ک  ما را ب  اثبا  اعجیاز بییانی
کی  حتیی سیازد  می را در زبان جاری ی خاوهنگآ موسیقی و نظم آهنگ و چنان آنآیا  الهی  قرائت و خوانش

 . دکن می فاصل  شنونده را ب  خود جذب ، وجودبدون فهم آن کلما 
 : پردازیم یم سور  مدثرحال ب  بررسی فواصل آیا  در 

 ا ی  »: فرماید یخداوند متعال م ،در ابتدای آیا  سوره
 
ُر ه  ی  أ ثِّ نِذْر ُقْم  *ا اْلُمدَّ

 
أ بِّ  *ف  ک  ك  ف  بَّ یْر یو  ثِ  *ْر و  ر  هِّ ط  یك  ف  و   *اب 

اْهُجْر  ْجز  ف  ْمُنْن  *الر  ْکثِ  و  ال  ت  ْست  اْصبِ  *ْر ت  ك  ف  بِّ اُقورِ  *ْر و  ِلر  ا ُنِقر  فِی النَّ ِإذ  ِلك  ف   *ف  ئِ ی  ذ  ِس ی  ذ  ْوم  ل   *ٌر یْوٌم ع  یاِفِر ع  ن  یی اْلک 
کرم ها آن مخاطبک  ( 10-1)مدثر/؛ «ر  یِس ی   ُر یْ غ   ایشیان آیا   ابتیدایی بی  بیرانگیختن  باشد در یم پیغمبر ا

خاتمی  « ر»های ایین آییا  بیا حیر    پایان. دهد یپس از چند آی  خبر قیامت را هشدار م آن عالوه برپردازد.  می
رسییول در اوایییل آیییا  بییرانگیختن ، فواصییل آیییا  مییذکور ضییمنسییت کیی  در ا قابییل توجیی  آن نکتییۀ و. ابییدی می

بعثیت رسیول  اواییلارتبیا   تیوان می ،کشید بی  تصیویر مینفیخ صیور را  روز قیامیت وآن اواخر در و  خدا
کرم  . مشاب  در نظر گرفتهای  پایان  را با قیامت در ا
ِح » ْقُت و  ل  ْن خ  ْرنِی و  م  ایذ  ا *د  ْمُدود  اال  مَّ ُ  م  ْلُت ل  ع  نِ  *و  ج  ان  ُش یو  ب  د    *ُهود  هَّ ْمهِ و  م  ُ  ت  ایل  زِ ی   مَّ ثُ  *د 

 
ْن أ

 
ُع أ  *د  ییْطم 

الَّ  ُ  ک  ک  نِ ای  ان  ل ِننَّ ا ع  ایِتن  ا *د  ُعود  ْرِهُقُ  ص 
ُ
أ ، اسیت بی  پییامبر بالفاصل  خطابدر این آیا  ( 17-11)مدثر/ «س 

« دایوح»کلمۀ ، تم شده استخ« الف» با حر  یا   پایان    بآیا این دست  از. دکن می دایسو  پ دیجمل  تهد اما بۀ
گذارآفریدم  را اومرا با آن کس ک  خود  ن است ک یش ایو حاصل معنا، باشد یم «خلقت» حال از فاعل ک  با ، وا

رش یتیدبگون  ن یب  بهتر آفرینش از پس و . وی شریک نبودآفرینش ک  احدی با من در هنگام آفریدنش آن ک  
 رهییبین مغ دییلو دربیار  آن  بعید از  ییآ تیسیب و ییازده ۀییآ، ک  وارد شده اسیت اریبس ا یبا توج  ب  روا  ک کردم

 ( 20/134: 1374، ییطباطبا). باشد یم
ر  »؛ ذکر شده اسیتی ماقبل مفتوح ی  «ر»با حر  دوباره بعدی  ویک آیۀ فواصل بیست یدَّ یر  و  ق  کَّ یُ  ف  ُقِتیل   *ِننَّ ف 

ر  یْ ک   دَّ ر  ف  یْ ُقِتل  ک   مَّ ثُ  *ف  ق  دَّ ر   مَّ ثُ  *ق  ظ  ر   مَّ ثُ  *ن  س  س  و  ب  ب  ْکب   مَّ ثُ  *ع  ر  و  اْست  ْدب 
 
ال   *ْر أ ق  ا ِنْن  ف  ذ  ُر ُییٌر ْح ِنالَّ ِسیه  ا ِنْن  *ْؤث  یذ  ه 

ْوُل  رِ  ِنالَّ ق  ش  ْصلِ  *اْلب 
ُ
أ ر  یس  ق  ُر  *ِ  س  ق  ا س  ئك  م  ْدر 

 
ا أ ُر  *و  م  ذ  رِ  *ال  ُتْبِقی و  ال  ت  ش  ْلب  ٌة لِّ اح  وَّ ل   *ل  ییْ ع  یر   اه  ش  ة  ع  یا ...  *ِتْسیع  و  م 

ی رِ  ِهی  ِنالَّ ِذْکر  ش  رِ الَّ ک   *ِلْلب  م  ر  یْ و  الَّ  *و  اْلق  ْدب 
 
ر   *ِل ِنْذ أ ْسف 

 
ا أ ْبِح ِنذ  ِ ا ه  ِننَّ  *و  الص 

ی اْلُکب  ل  ذِ  *رِ ْحد  رِ ین  ش  ْلب  ا لِّ ْن  *ر  اء   ِلم  ش 
ن م کُ ِمنْ 

 
ْو ی  أ

 
م  أ دَّ ق  ر  ی  ت  خَّ

 
أ ، باشیند یل میک  بر وزن فعَّ  «رقدَّ » و «رفکَّ » کلمۀ های آیا  با دو  پایان( 37-17)مدثر/« ت 

حیال و ها خیط کشییده شیده  ک  زیر آنی  سپس با آیاتی. بعد از آن ادام  دارد آیۀ این سبک تا دو ویابند  میتغییر 
ن ین حیال رسیاتر ین و در عییتیر فییلط و بیا، سیازدممثل می ،ر ب  خود گرفت  بودیر و تقدید را ک  بعد از تفکیول

 . نماید را حفظ می پایان  بدون تشدید ی(136همان، ، طباطبایی) .کندل مجسم مییتمث
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چ  انجام داده )کسب اعمال نیک و  ب  استحقا  دریافت پاداش یا جزا برای هر کس برابر آندر آیا  بعدی 
بدل  صبوران  رد و بهشتیان و دوزخیان ک  گویا با آرامی وهایی میان  پرسش و پاسخچنین  هم و. شود یمبد( اشاره 

 «ن»های آیا  آورده شده کی  شیامل حیر    سبک در پایان ترین لحن و مناسب بهترین وب  در این فیا ، شود یم
. باشید یاست کی  یکیی از حیرو  میدی میذکر گشت  نیز  «ی» حر ، «ن»در بسیاری از آیا  قبل از  وگردد  می

ْفِس  ل  کُ » هِ  ن  ْت ر  ب  س  ا ک  ةٌ یِبم  ْص  *ن 
 
ا    یفِ  *ِن یمِ ی  اب  الْ ح  ِنالَّ أ نَّ ُلون  ی  ج  اء  س  ِن اْلُمْجیِرمِ  *ت  کُ  *ن  یع  ک  یل  یا س  ر   یِفی مْ م  یق   *س 

لِّ  ُك ِمن  اْلُمص  ْم ن  اُلوْا ل  ُك ُنْطِعُم اْلِمْسِک  *ن  یق  ْم ن  ا ن   *ن  یو  ل  ع  الْ ُخ و  ُکنَّ ُب بِ و   *ن  یِی ائِ خ  وُض م  ذِّ ا ُنک  ی *ِن یْوِم الدِّ ی  ُکنَّ تَّ ی ح 
ا الْ  ئن  ت 

 
نْ  *ُن یقِ ی  أ ا ت  م  اِفعِ ف  ُة الشَّ اع  ف  ُعُهْم ش  ا ل   *ن  یف  م  ِة ُمْعِرِض ُه ف  ْذِکر  ِن التَّ  ( 49-38)مدثر/ «ن  یْم ع 

ْفِس  ل  کُ » ۀدر آی هِ  ن  ْت ر  ب  س  ا ک  ةٌ یِبم  هِ » کلم  ، «ن  ٌة یر  ل بی  معنیای یرا در فعیز  ؛ستین نیمونث ره  یآ نیدر ا« ن 
ی یو گیو « شیتم»ب  معنیای  ةمیمانند شت ،و فقط اسم و ب  معنای رهن است باشد یکسان میث مفعول مذکر و مؤن

 ( 6/487 :1375، یطبرس؛ 4/654 :1407، یزمخشر). نیکّل نفس بما کسبت ره :فرموده است
کرم سور  مدثردر ابتدای آیا   توصی  بی  چنیگ با سپس در آخر آیا  شود  میشروع  با انذار رسول ا

ةٌ »: یابد یخاتم  م ،ک  کتاب الهی منبع پند آموختن است این وقرآن ب   انداختن نِفر  ْسیت  ُهْم ُحُمیٌر م  نَّ
 
أ ْ  ِمیْن  *ک  یرَّ  ف 

ةِ  ر  ْسو  ْل  *ق  ْن  ل  ُد کُ یِر یُ ب 
 
نْهْم أ ة   یْؤت  یُ  اْمِری  مِّ ر  شَّ ن  ا م  ل الَّ  الَّ ک   *ُصُحف  اُفون  ااْل  ی  ب  ة  خ  ةٌ  *ِخر  ْذِکر  ُ  ت  الَّ ِننَّ هُ  *ک  ر  ک  اء  ذ  ن ش  م   *ف 

ا  ْن ی  و  م 
 
اء  اللَّ ُ ی   ْذُکُرون  ِنالَّ أ ی ش  ْقیو  ْهیُل التَّ

 
ْهیُل الْ  ُهیو  أ

 
ةِ م  و  أ بیا  ایین آییا  در مقطیع هیایی( 56-50)میدثر/ «ْغِفیر 

 . یابد می خاتم ، ذکر شده مناسب ک  تمامی آنان با حر  هاءهای  پایان 

 (طباق) تضاد. 4-1-5

، طیاهر خیانی) ی مخیالف آن بی  کیار ببرنیداای را درست در معنیاست ک  واژهای بالغی  شیوه( طبا ) تیاد
 نواخت و در سطحی باال قرار گرفت کیای گون ب قرآن  باید گفت بافت متنی(. 381: 1379؛ هاشمی، 41: 1383

  (563: 1381، معرفت) .در گفتار ب  دور است تناقضا یی یاز هرگون  اختال  گو  و
هیر . خر" متبلور گشیت  اسیتأت "تقدم و، نار" "جنا  و، تیاد در سور  مدثر در کلماتی نظیر "الیل و النهار"

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

قیرآن  مخاطیبد تیا کنی می هیا را بییان های رسیدن ب  آن هو در مقابل "جنا " و را نماید می"سقر" یا "نار" را ذکر 
گفت امکیان شیناخت  توان می عالوه بر آن. کندنقش هر کدام از مسیرهای گمراهی و هدایت را ب  خوبی درر 

 . دهد یاز آن م شنونده درکی بهترو ب   باشد می تر بیشیک شیء در کنار ضد خود 
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 سطح واژگانی. 4-2

تالش  همواره معنایی تحلیل در. شود یجمال  در سطح معناشناسی بررسی م و عبارا  ،ها هواژ  یمطالعۀ معنا
کید تا گردد می  بیا فنیی رویکیرد این. دهند یم او اعتباری معن یقرارداد صور  ب  کلما ک   باشدچ   آن بر یتأ

 معناشناسیی: »پس باید گفت؛ شود ینم موقعیتی یا ذهنی یمعنا توجی  وارد لکن سروکار دارد عام و عینی یمعنا
، یول.« )شود یم منتقل زبان جمال  و عبارا ، ها واژه از استفاده با ک  دارد سروکار یقرارداد یمعنا آن با زبانی

ییک واژه تا آشکار شود آییا د کن می ارتبا  واژه با معنای آن را ب  وضوح بررسی، در واقع این سطح( 138: 1385
  ؟باشد یو مراتبی از معنا م در چ  سطحک   و اینوجود خارجی دارد یا خیر 

 ویژگی واژگان در سوره. 4-2-1

چی  ، عباراتی است ک  جایگاه آن واژگان ب  نحو احسن سازمان بندی شده اسیت و واژگانقرآن کریم حاوی 
  اثر گیذاری هرکیدام از الفیاظ در حد اما شد  و ؛ب  کار رفت ، ای دیگر واژهمعنای  مه، ای واژهبسا ممکن است 

همیاورد  و نمودهیاییکیی از مظیاهر این کیاربرد را  توان میاز این رهگذر  روان مخاطب خویش متفاو  باشد و
 . آوردشمار ب  قرآن  طلبی و تحدی

 ا ی  »: فرماید یخدای سبحان م، سور  مدثردر ابتدای آیا  
 
ُر ه  ی  أ ثِّ رمُ  «ا اْلُمدَّ ثِّ و بی   ریشی  گرفتی « ِدثار» از ماد  دَّ

و ب  همین جهت ب  همیان حیالی کی  رسیول باشد  میب  خود در هنگام خواب  ]گلیم[ دن جام  و پتوی یمعنای پ
تا مالطفیت است این واژه استعمال شده  و، مورد خطاب قرار گرفت  «دهی یپتو ب  خود پ» عنیی ،داشت  خدا

 ا ی  » ۀر جملینظ، را ب  بهترین شکل ب  مخاطب خود برساند
 
ُل ا ه  ی  أ مِّ کی  انیس و مالطفیت را میی( 1مزمل/) «اْلُمزَّ

  (20/124: 1374، طباطبایی). رساند
ر روز قیامت مخداوند متعال برای توصیف فیای تنش ،آیا  ۀدر ادام و ِلك  ف  »: فرماید یزا و هولنا ئِ ی  ذ   ذ  ْوم 

ِس  ْومٌ ی   ل   *ٌر یع  اِفِر  یع  ِس » نخست واژ  آیۀدر  «ر  یِس ی   ُر یْ غ   ن  یاْلک   و در آییۀ، معنای سختی را ب  کار برده است  ب« ٌر یع 
ِس )ست این کلم  توان می بعد واژه عسیر نیامده است و البت  بی  چرا ک  فیای قیامیت  ؛بار دیگر ذکر کندرا  (ٌر یع 

چی  بسیا ترکییب  ، )عدول از ایین کیاربرد و گیزینش واژ  غییر یسییر(ن سخت و مشقت آور استیقین بر کافرا
 . گر سازد ثرگذار و دارای آهنگی رسا و منظم جلوهکالمی ارا « یسیرغیر »و « عسیر» معنایی

کیید، و عسیر آن را، اسیت «ومیی»برای کلمیۀ  گرید یصفت« ر  یِس ی   ُر یْ غ  »فو   ۀدر آی و ایین نکتی  را نمیوده  تأ
 عالوه بیر البت ( 134، همان) بلک  از هر جهت است، ستیجهت و دو جهت نک یسختی آن روز از  فهماند می
گیر زیبایی بخشیده این تغییر ب  آی چون ؛ عسیر استفاده نشده است از واژ ، بعد در دو آیۀ گفت توان می، آن ، و ا

 . وردآ میشد و موجبا  تکرار ممل را فراهم  یتر م نظم آن ضعیف آمد می عسیر واژ 
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گان   ، ب  عبارتی دو کلم  از دو ماد یمکن می مشترر برخورد از طرفی در ادامۀ آیا  ب  دو کلمۀ با معنای جدا
ُر »: شیریف  در آییۀ -اسیتمشهود  زینقرآن  همانند آن در و-هستند ولی معنای مشترکی دارند  یذ   «ال  ُتْبِقیی و  ال  ت 

متراد  و معنای واحدی دارند و هد  و غرض از « تذر»و « تبقی» کلمۀ ن دوب  باور برخی از مفسرا( 28)مدثر/
کیدتکرار آن برای   (30/708: 1420، فخر رازی) .معنا است و مبالغۀ تأ
ی نی  ایمیاننمایید کی   میبییان این گونی  ن را ازبان حال مجرم خدای سبحان، از آیا  سوره شماریبا گذر از 

لِّ »: ی صالحن  عمل و داشتند ُك ِمن  اْلُمص  ْم ن  اُلوْا ل  ُك ُنْطِعُم اْلِمْسِک  *ن  یق  ْم ن  صیاحب تفسییر ( 44-43)مدثر/ «ن  یو  ل 
عبیادتی خیاو بی   رویکیرد بی بلک  منظور ، ستیمراد از"صالة" نماز معمولی ن: »نویسد می المیزان ذیل این آی 

هیم و  یکمیجهیت از ک  هم ع معتبر آسمانی یدر شرا های عباد  گون  آن را با همۀک  ، است درگاه خدای تعالی
کی  اسیت انفا  بر تهیی دسیتان جامعی  بی  مقیداری « نیاطعام مسک»مراد از  و. ندهست مختلفیکدیگر با  یفیک

اشیاره بی  حیق  ةو صیال، ن اشاره ب  حق الناسیو اطعام مسک. شودجشان برطر  یبتوانند کمر راست کنند و حوا
 (20/153: 1374، طباطبایی.« )د پرداختیبا در عملن دو قسم حق را یاک   اینو ، است اللَّ 

 استفهام. 4-2-2

ییا اسیتفاده از جمیال  اسیتفهامی  پرسیشطیرح ، توج  مخاطب ب  کالم گوینیده ی واثرگذارهای  هیکی از را
، میاذا، لمیا، هیل، میا چیون همبیا الفیاای تر  بیشو  برد داردبسیار کار قرآن  استفهام در اشروع شده ب آیا . است
باید ب  این نکت  توجی  داشیت کی  در بسییاری از ایین میوارد، اسیتفهام از . رود ب  کار می متی کیف و، ّنیأ، همز 

گاه ساختن مخاطب ی ب   معانی مجازی عدول نموده است، اما در معنای حقیقی خود ی طلب فهم و رفع جهل و آ
کارآمدی این شیو  بالغی )علم بدیع( در موضوع جستار حاضر نمی  گردد. هر حال این تغییر موجب نا

 در آییۀ. سیازد مطیرح میایی از مخاطبیان خیویش ه پرسش« ماذا»و« ما»در سور  مدثر خدای سبحان با الفاظ 
ا و  »: 27 ئك   م  ْدر 

 
ا أ ُر  م  ق  . اسیت آورهیراسو ار مهیم یبفهمانید سیقر بسیتیا ن منظیور آورده شیده ییب  ااستفهام  «س 

ر  ا ذ  م  ... »: 31ۀ و نیز در آی( 20/137: 1374، طباطبایی)
 
یا أ ُ  ِبه  ال  ذ  اد  اللَّ یث  و بی   ز اسیتییرآمیکالمیی تحق « ...ا م 

 ( 20/140، همان. )]معنای مجازی استفهام[ شودگفت  می منظور استهزا ]و ریشخند مخاطب[ 
ا»: 42 چنین در آیۀ هم کمُ  م  ک  ل  ر   یفِ  س  ق  ]معنیای ن بوده شرمنده کردن مجرما توبیخ وپرسش مقصود از طرح این  «س 

ک  چ  چیزی باعیث شیده شیما را در آتیش طبقی  سیقر حیبس کیرده نمود تعبیر  توان می او ب  این معنمجازی استفهام[ 
ا» ۀآی استفهام در چنین هم( 716/ 30: 1420، فخر رازی). است م  یِن  مْ ُه ل   ف  ةِ  ع  یْذِکر  در ارتبیا  بیا سیرزنش  «ن  یُمْعِرِضی التَّ

شیود کی  از پنید و ییادآوری  چی  می گیردد: شیما را  اعراض کنندگان از قرآن است ک  موجیب پنید و ییادآوری آنیان می
شیود  یمیآشیکار با در نظر گرفتن آییا  میذکور (؛ 5/263: 1418، بییاوی)جویید.  ها و معار  قرآن( دوری می )آموزه
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شیرایط  ی مختلف )همان معیانی مجیازی( و بی  اقتییاگاهی با اغراض و اهدافی آن گون  ک  گذشت ی ک  اسامی استفهام 
گون   . استگردیده خود منجر ب  جذب مخاطب نیز در جای خود ک   اند در این سوره ب  کار رفت گونا

 سطح نحوی. 4-3

خیالق را بیا ارتبیا  کیالم  زییرا ؛سبک شناسی قلمداد کردهای  و الی ین سطوح تر  مهم از توان می این سطح را
، پیردازد می در این سطح ب  مواردی مانند کوتاهی و طوالنی بیودن آییا . نماید یبررسی م مخلو  در ابعاد مختلف

ت  ُمْده  » چون هم ،آی  یک کلم  باشدک   این چ  گون دیگری  .بیش از یک کلم  یا(، 64/الرحمن) «اِن امَّ موارد گونا
رود  ب  شیمار میی تأخیر تقدیم و و مذکر بودن و حذ  نث وؤ م، تکرار، بررسی زمان افعالها  ترین آن برجست  ک 

 . شود یباعث تمایز سبک این سوره با سبک متون ادبی دیگر م ونیز در سور  مدثر ب  کار رفت  است 

 تأخیرتقدیم و . 4-3-1

کیریم قیرآن مورد توج  و مطلیوب  تأخیر تقدیم و. است تأخیرتقدیم و  یساختار زبانی ادبیا  عرب ترین مهم
سرچشیم  تی حکیمانی  از منبیع وحیی انظیر و شگفت است ک  با در نظر گرفتن اهیدا  و غایی یدارای بالغتی ب

 تیأخیر تقیدیم و .1: پیذیرد میانجیام رعایت فاصل  است ک  خود ب  چند منظیور ، یکی از این اهدا . استگرفت  
د توانی می هر کدام نییز جز آن. بر حسب مقام و و تأخیرتقدیم  .3 ؛زمانی و تأخیرتقدیم  .2 ضمیر ب  مرجع خود؛

 . مانند این موارد باشدحصر و قصر و ، تبرر، دارای هدفی بالغی، مانند داللت بر برتری
یْن »: ب  کیار رفتی  اسیت تأخیرسور  مدثر صنعت تقدیم و  37 ۀبرای نمون  در آی یاء   ِلم  ْن  مْ کُ ِمینْ  ش 

 
م  ی   أ یدَّ ق  ْو  ت 

 
 أ

ری   خَّ
 
أ کسیانی کی  در گیروه ایمیان اورند و چ  یمان بیک  ا ها چ  آن، دهد یهم  بشریت را انذار م، ن جملۀ عامیا «ت 

ْن »از جملۀ خبر مقدم « لمن شاء»جملۀ . آورندگان قرار نگیرند
 
م  ی  أ یدَّ ق  و در  «شیاء»کی  مفعیول کلمیۀ اسیت  ...« ت 

سبقت گرفتن ب  سوی خیر و بازمانیدن از ، جایگاهدر این و تأخر  مراد از تقدم. باشد یموضع رفع ب  سبب ابتدا م
بی  میان و اطاعیت یروی کردن از حق است ک  مصدا  خیارجی آن ایپ، «تقدم» منظور از، آن بر افزون. آن است
ت خداونید یک  مصدا  آن کفر و معصی باشد ای می ب  گون  روی نکردنیپ، «خرأت» از مراداز طرفی ؛ آید شمار می

 ( 4/654: 1407، زمخشری؛ 20/150: 1374، طباطبایی) .است

 حذف. 4-3-2

 از و واژگانی کاهش نوعی بلک  حذ ، کاستی و کاهش ب  معنای تحریف نیست بخشمراد از حذ  در این 
ر ر با آن تقدیر ک  است زبانی درونهای  مال هنگیامی انجیام ، حیذ . اسیت پیذیر امکیان زبانی برون ایه مال

 حیذ  دیگیری و بسینده یکیی بی  حیالتی چنیین وجود صور  در. باشد ارتبا  و تالزم چیز دو میان ک  گیرد یم
کی   گویی در کالم اسیت هجلوگیری از حشو و زیاد، از بهترین فواید صنعت حذ ( 26: 1386، جاللی. )شود یم
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را خواهیم آورد ک  از این اسلوب بیا تیدبیر سیازمان های  نمون در ذیل  .کاهد یآن از بالغت کالم متفریط  افرا  و
 . ای استفاده شده است  یافت

ْنی ُقیمْ »: عنوان نمون   ب شود. مشاهده میمدثر در برخی آیا   ۀسور  مبارکاسلوب حذ  در 
 
أ ( 2)میدثر/ «ِذْر ف 

ز؟ و چی  موضیوع؟ انیذار یچ  چدر بار   []پیامبر کندان نمییب( کنانذار ) «فانذر»جملۀ ک   اینقابل توج  
دارگری و ییو کفیر و الیم و بر بت پرستی و شر در بار  عنی ی ؛ت استیان عمومیقت برای بین در حقیو ا، کند

 :1371، همکیاران مکیارم شییرازی و) بی  میردم هشیدار ده هیا جیز آن عذاب الهی و حسیاب محشیر وو ، فساد
بیوده  خویشاوندان نزدیک پیامبریعنی همان  ی معین؛افراد ،نیز گویند ک  مفعول این فعل برخی( 25/210

 ف  »و اصل آی   اند ک  در این آی  حذ  شده
 
  ك  ت  ر  یِش ع   ْر ذِ نْ أ

 
، طباطبیایی؛ 15/130: 1415، آلوسیی). اسیت« ن  یبِ ر  ْقیاْل

1374 :20/124 ) 
ْرنِ » ۀ:از دیگر موارد حذ  در این سوره آی ْن  و   یذ  ْقُت  م  ل  ِح  خ  اییو  در ایین آیی   «وحییدا  ». اسیت( 11)میدثر/ «د 

ْقُت خ»حال از مفعول   (4/647 :1407، زمخشری) .است ةو مخلو  مراد خدای سبحان ولید بن مغیر « ل 
ا» ۀچنین آی هم م  ِن  مْ ُه ل   ف  ةِ  ع  ْذِکر  متعلق بی  « لهم»ۀ و کلم، عی بر تذکرهیای تفر   جمل( 49)مدثر/ «نیُمْعِرِض  التَّ

 ( 20/156: 1374، طباطبایی. )است« فما کان لهم» ر کالمیو تقد، «کان»فعل محذو  
ا    یفِ »ای دیگر از آیا    در دست نَّ ُلونی   ج  اء  س  ِن  *ت  یا *ن  یاْلُمْجیِرمِ  ع  کُ  م  ک  یل  ر   یِفی مْ س  یق  یاُلواْ  *س  یمْ  ق  یُك  ل   ِمین   ن 

لِّ  مْ  و   *ن  یاْلُمص  ُك  ل  ا و   *ن  یاْلِمْسِک  ُنْطِعمُ  ن  ع   وُض ُخ ن   ُکنَّ ا و   *ن  یِی ائِ خ  الْ  م  ُب  ُکنَّ ذِّ از ( 44-41)مدثر/ «... ِن یالدِّ  ْوِم ی  بِ  ُنک 
در قالب و ساخت قیائلین ز شما را داخل سقر کرد؟ و ممکن هم هست قولی یشود ک  چ  چ یمپرسیده ن امجرم

ز ییچ  چ: ندیگو در حالی ک  می»معنای آن  و، «فی سقرن ما سلککم یلئقا»ب  عنوان جملۀ حالی  در تقدیر باشد: 
قلنیا لهیم میا »در ریخت و صیغۀ فعل قلنا مقدر گرفتی  شیود:  یا قول( 152، همان) است« شما را داخل سقر کرد

ر یفِ  سلککم ق  کی  بیرای جلیوگیری از ( 4/655: 1407، زمخشیری)باشد آن قول از زبان سائلین گفت  شده  و «س 
 . حذ  شده استگویی  حشو و زیاده

اُلواْ »از جمل  در آیۀ: ، حذ  در آیا  دیگر نیز ب  کار رفت  است مْ  ق  ُك  ل  لِّ  ِمن   ن  در آییا  « قیالوا»کی   «ن  یاْلُمص 
 کیریم را بسییارقیرآن  مالحت کالم و سبک آیا گون  حذ  با موارد و مصادیق پرشمار این  بعدی حذ  شده و
 . زیبا گردانیده است

 سطح بالغی. 4-4

بییانی های  علم بالغت آن است ک  با ب  کار گیری جمال  مختلف و اسلوبجایگاه در سطح تصویر سازی 
گون  ، ماننید کنایی  در این سطح ب  شناسایی عناصر علیم بییان. نماید ی ب  سزاانتقال معنا ب  خواننده کمک درگونا

 (158: 1381، شمسیا) .پرداخت  خواهد شد ها جز آن مجاز و، استعاره
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 کنایه. 4-4-1

غیر در لفظی است ک   در اصطالحد و کن می گوید و غیر آن را اراده می کنای  در لغت چیزی است ک  انسان
چیون در جملی   ،اصیلی هیم جیایز اسیت اراد  معنیایکی   در حیالی، رود ب  کار میمعنایی ک  برای آن وضع شده 

 (2/204: 1383 هاشمی،) .وجود ندارد، گرددمعنای حقیقی عدم اراد  مانع  ک  باعث  ای قرین 
یْر یثِ »: فرماید می چنان ک  خدای سبحان ،چند مورد کنای  ب  کار رفت  است سور  مبارک در این  هِّ ط  ك  ف  ن ییا «اب 
کی  حامیل اسیت ای بیرای جیان آدمیی جامی ب  منزلۀ عمل آدمی ک   اینبرای . است   از اصالح عملیعبار  کنا

شیود کی  از طهیار  ده مییییار دیو در کالم عرب بسی، عنوان و معر  باطن است، چون ااهر، باشد مید او یعقا
 ( 19/63: 1364، قرطبی). آورند  مییباطن و صالح عمل ب  طهار  جام  کنا

ِإذ  : »در جای دیگر آمده است اُقورِ  یا ُنِقر  فِ ف  "نیاقور" بی  معنیای هیر ۀ و کلمی، دنیب  معنای کوبنقر  ۀکلم «النَّ
  از زنیده ییکنا  "نفیخ در صیور"ۀ ر جملییی"نقر در نیاقور" نظۀ و جمل، کوبند تا صدا کندزی است ک  ب  آن مییچ

 (. 20/85: 1417، طباطبایی) امت و احیار آنان برای حسابرسی استیکردن مردگان در ق
ْل » و نیز آیۀ ْن یِر یُ ب 

 
ة   یْؤت  یُ ُد ُکل  اْمِرئ  ِمْنُهْم أ ر  شَّ   از ییکنا ،نسبتی ک  ب  کفار داده مبارک آیۀ در این « ُصُحفا  ُمن 

را  ند دعیو  محمیدهسیت نان بی  شیرطی حاضیریا :دیفرمامی، است استکبار آنان نسبت ب  خدای سبحان
گانی  مسیتقلب  طیور شان یاز اک یو آن را رد نکنند ک  برای هر ، رندیبپذ امیا ، کتیابی آسیمانی نیازل شیود و جدا

 .کنید تأیییدهر چنید کی  حیق باشید و معجزاتیی روشین آن را ، رندیپذچ وج  نمییق رسالت را ب  هیدعو  از طر 
 (20/99: 1417، طباطبایی)

 تشبیه. 4-4-2

در  زییرا معیانی نهفتی  ؛در بالغیت اسیت   فیردمنحصیر بی یایگیاهجتشبی  دارای شگفتی و زیبایی و دارای 
تشیبی  در لغیت بی  . افزایید میی و بر بلندی وضیوح معیانی آنسازد  میو دور را نزدیک  آورد میجمال  را بیرون 

اسیت و آن از  بییشدر اصطالح قرار دادن همانندی بین دو چیز ییا  معنای همانند ساختن و مثال آوردن است و
 (2/15: 1379 )هاشمی، .شود می ب  کار گرفت  ،صد آن را داردک  گوینده ق اهدافیو این ابزار برای معانی 

تنها فقط یک مورد تشبی  یافت گردید ک  وضعیت کفار را در هنگام شینیدن  سور  مبارک با بررسی آیا  این 
، خداوند در ترسیم وضعیت کفار در هنگیام شینیدن آییا  حیق. دکن می کریم ب  زیبایی تصویر سازیقرآن  آیا 

 آنان را ب  گور خرانی وحشی تشبی  کرده ک  از ترس شیر و شکارچی بی هد  و با خو  و ترس فراوانوضعیت 
ة  »: گریزند چنان ک  فرمود می ر  ْسو  ْ  ِمْن ق  رَّ ٌة ف  ْنِفر  ُهْم ُحُمٌر ُمْست  نَّ

 
أ   (20/99: 1417، طباطبایی) .«ک 
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 نتیجه گیری

سیطح واژگیانی و سیطح ، یعنیی سیطح آواییی ؛سیبک شناسییو الییۀ از نظیر سی  سیطح  سور  مبارکۀ میدثر. 1
 ؛معناشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

نسبت بی  هجاهیای دیگیر ، متوسط بست  هجاهای کوتاه ودهد  نشان میسطح آوایی در سور  مدثر بررسی . 2
این نشان دهند  ریتم  وباشد  برخوردار می تر فزون یبسامداز هجای کوتاه  ،ک  بین دو هجای مذکور است تر بیش
 ؛شود مشاهده میاین سوره  متحرکی است ک  در تند و

آن چنیان   در حیرو  نییز هیر واژ . آیا  الهی آواها دقیق و مدیریت شده ب  کار رفت  است عبارا  و در. 3
 جمیال  آییا  جلیب توجی  منظم حرو  ترکیب شده در بین عبیارا  و مدبران  چینش یافت  ک  آوای منسجم و

چ یکی  هیمعتقید هسیتند ، کننیدمییر را در قرآن  قی و فلسف  روانییتمام کسانی ک  راز موسگون  ک   آن؛ دکن می
 ؛نمایدا رقابت یحرو  آن برابری  و آوایقرآن  عی الفاظیتواند با تناسب طبی نمیمندهنر

تییاد و اسیتفهام ایین موجود در هر کلم  و نییز کیاربرد دو عامیل های  در سطح واژگانی با بررسی ویهگی. 4
را باتوج  ب  نظام ترکیبی آیا  ک  حاوی مفیاهیم گسیترده  نظیر یب یگردد ک  خدای سبحان سخن می مطلب معلوم

 ؛چیدمان کرده استباشد،  میو مفید کوتاه در عین حال و 
و حذ  در سور  میدثر باعیث انسیجام مفهیومی  تأخیریعنی دو عامل تقدیم و  ؛نحوی ۀکاربرد سطح و الی. 5
زیبیای بالغیی موجیود در سیوره های  از ارافت و واژگاننیکوی از ارتبا  عمیق و  ؛ زیراگردیده سورهدر  تر بیش

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

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