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سوره مبارکه الرحمن از منظر سبك شناسی
1

علی نظری
2
افتخار لطفی
چکیده:
قرآن كريم كه سرشار از مفاهیم ژرف و عمیق است و در آن چراغهای روشنی بخش هدايت است ،زيبايی
جمالت و لطائف تعابیرش و بافت منسجم و بی نظیرش بیانگر اين است كه كالمش دارای بیانی واالتر از زبان
بشر است .و سوره ی الرحمن كه سوره ی رحمت و نعمت و عروس قرآن نامیده شده ،در بردارندهی تعداد
زيادی از نعمتهای خداوند است كه بر مخلوقاتش بويژه جن و انس ارزانی داشته است .اين سوره مباركه هم به
واسطه نام شريفش و هم به سبب ساختار يکتايش از زيبايی بی نظیری برخوردار است .اين پژوهش با روش
تحلیلی-توصیفی ،بر آن است عناصر سبکی سوره الرحمن در سه سطح آوايی ،نحوی ،تصوير پردازی ،و میزان
انسجام اين سطوح با همديگر به روشی توصیفی-تحلیلی مورد تجزيه و تحلیل قرار داده شود .در سوره الرحمن،
سطح آوايی به خلق موسیقی و أثر گذاری بیشتر كالم و هماهنگی و توازن اختصاص يافته است .در سطح
تركیبی با الفاظی زيبا و اسلوب بیانی دقیق و الفاظ و جمالتی هماهنگ خارق العاده ای روبرو هستیم و در سطح
تصويرپردازی با ا رائه ی تصاوير زيبا ،عنايات الهی محسوس جلوه داده شده تا مخاطب را در درک مفاهیم ياری
دهد و معانی مورد نظر را در ذهن او تثبیت نمايد.
كلید واژه ها :الرّحمن ،سبك شناسی ،سطح آوايی  ،سطح تركیبی ،تصوير پردازی
 -1مقدمه
قرآن كريم در عرصه ی وحی و نزول كه در لباس الفاظ تجلی يافته است نوری است كه از جانب خداوند بر عاالم
بشريت عرضه شده و سرگشتگان وادی گمراهی را به سرمنزل موعود و مقصود هدايت می كناد .سابك شناسای
 - 1دانشیار دانشگاه لرستان alinazary2002@gmail.com
 - 2كارشناسی ارشد دانشگاه لرستان eftekharlotfi@yahoo.com
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سورهای قرآن كريم مورد توجه برخی از ادبا قرار گرفته است كه می توان باه "بررسای سابك قصاه ی اصاحاب
كهف در قرآن و كتااب مقادس" اثار ماريم تیماوری" ،بررسای سابك شناساانه ی ساوره ی ماريم" از سامیه
حسنعلیان" ،سبك شناسی سوره تکوير" اثر علی نظری و كبری خسروی و سمیرا جدی ،رساله "دراسا اسالوبی فای
سورة الکهف" اثر مروان محمد سعید عبدالرحمن " ،بست واژگانی (میثاق غلیظ)و سیستم شبکه واژگان موساايی
در حوادث داستان قرآنی موسی (ع)" اثر علی نظری" ،تصويرپردازی انسان در عرصاه قیامات(در جازي سایام قارآن
كريم)" اثر كبری خسروی و علی نظری و سمیرا جدی " ،اعجاز لفظی قرآن كاريم از منظار تناساب و بسات كلماات
طیبه" اثرعلی نظری و معصومه يوسفوند  ،اشاره كرد .لکن در زمینهی بررسی سبك شناسانهی ساوره ی مباركاه
ی الرحمن بر اساس اطالعات نگارندگان پژوهش مستقلی يافت نگرديد.
اين مقاله در صدد است به بررسی سبك شناسی سوره ی مباركه ی الرّحمن در سه سطح آوايی (فواصل و
ساختار آوايی واژگان ،تکرار اصوات و جناس) ،تركیبی (تکرار ،لفظ مثنی ،استفهام ،فعل مضارع ،تقديم و تأخیر) و
تصوير پردازی هنری به روشی توصیفی-تحلیلی مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد تا گوشه هايی از راز و رمزهای
هنری كه در درک و فهم عظمت قرآن و به تبع آن در شناخت خالق آن مؤثر بوده است ،آشکار سازد.
 1-1مفهوم شناسی سبک و سبک شناسی
لفظ اسلوب (سبك) در زبانهای اروپايی از اصل التین آن " "stilusبه معنای قلمو گرفته شده است سپس از
طريق مجاز به مفاهیمی كه همه به روش كتابت و نوشتار مربوط می شوند انتقال يافته است و ابتدا به روش
كتابت دستی حاكم بر دست نوشته ها و سپس بر تعبیرات زبانی ادبی اطالق می شد( .فضل )99: 1991 ،و واژه
ی سبك شناسی معادل لفظ " "stylisticsاست به معنای بررسی ويژگی های سبکی يك نويسنده ی معین در

قلمرو كاری معین مثل روزنامه نگاری و حقوق يا در حوزه های معین(.قاموس اكسفورد ،واژه ی )stylistics
اما در زبان عربی لفظ اسلوب از ماده ی «سلب» گرفته شده به معنای ربودن ،اختالس كردن .و در التهذيب آمده
است هر چیزی از لباس كه بر تن انسان باشد ،آنچه را كه از سالح ،لباس و حیوان باركش كه جنگجو در جنگ
آن را از حريفش بگیرد .واسلوب همان رديفی از درختان خرما است ،هر راهی كه ممتد و ادامه دار باشد ،راه ،
شی وه و سبك ،وهمچنین فن و هنر و راهی كه در پیش گرفته شود و جمع آن اسالیب است( .ابن منظور:1111 ،
ماده ی سلب)
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اما طبق نظر صالح فضل در كتاب "علم االسلوب" كامل ترين تعريف اصطالحی برای سبك آن است كه ابن
خلدون در كتاب "المقدم "بدان اشاره كرده است «.سبك همان روشی است كه تركیبها بر محور آن در هم
تنیده می شوند و به نظم در می آيند و يا قالبی كه تركیب در آن ريخته می شود »  ( .فضل )91 :1991 ،در
حقیقت سبك بر آمده از تركیبات ذهنی نظام يافته ای است كه فرد تركیبات خاصی را بر آنها منطبق می سازد،
شکلی كه ذهن آن را از تركیبات ك لی ذهنی انتزاع نموده و در خیال بافت و قالب آن را چینش می كند(.همان)
مقاله حاضر به سبك شناسی سوره ی الرحمن در  9سطح آوايی ،تركیبی و تصوير سازی خواهیم پرداخت.
 .1سطح آوایی
زبان عبارت است از نظامی از راز و رمزهای متکامل كه به اشارات موجود بین موجودات زنده معنا می بخشد كه
اين رموز در زبانی كه انسان ها بوسیله ی آن با هم در تعاملند ،در قالب الفاظی دارای معنا تجسم می يابند
(عکاشه ) 11 :2002 ،و حدود آن همان اصواتی است كه توسط آن هر قومی از مقصود خود پرده بر می دارد (ابن
جنی ،بی تا ،ج)9 :1
تحلیل زبانی متون ادبی ب ه همراه آنچه را كه از آوا و موسیقی(موسیقی درونی و بیرونی) در آن به وديعه گذاشته
شده است و همچنین تأثیر آن بر ساختار كلی متن ادبی طبیعتا ما را در فهم اثر ادبی ،پرده بر داشتن از جوانب
زيبايی آن ياری می دهد (رفیق احمد صالح )1 :2009 ،موسیقی نثر را زيبا و به آن رنگ هنری می دهد.
موسیقی از آوای حروف و حركات ،انتخاب كلمات و جايگاه آنها و نظمشان در فقرات ،طوالنی بودن يا كوتاه بودن
كلمات و فواصل و ...حاصل می شود .در اين سطح ما به بررسی اهمیت فواصل ،آوايی ناشی از واژگان و اصوات و
جناس در ايجاد موسیقی خواهیم پرداخت.
 1-1فواصل
از نظر لغوی فاصِلَ  -ج فَوَاصِل :مؤنّث (الفَاصِل) است ،مهره درشت كه میان دو مُهره در گردنبند قرار گیرد،
عالمت ويرگول كه میان دو جمله قرار مى دهندَ و در سجع مانند قافیه در شعر است( .مهیار ،بی تا :ماده ی
فصل)
از نظر اصطالحی فواصل حروف مشابهی در مقاطع كلمات می باشند كه به نیکو فهمیدن معانی منجر می شود.
(الرمانی ) 19 :1991 ،فاصله را فاصله می نامند زيرا آن ،دو سخن را از هم جدا می سازد و آخر آيه ی قبل و بعد
را از هم جدا می سازد .فاصله ،زمان استراحت (مکث) در سخن گفتن است و به زيبا جلوه دادن كالم می
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افزايد(الزركشی ،1101 ،ج) 41 :1آن ،ابتدا و انتهای كالم را مشخص می كند با وقف برآن ،نفس خواننده
استراحت می كند و به خاطر هماهنگی (موجود در الفاظش) به طرب در می آيد.
از سوی ديگر با معنا مرتبط است ،رابطه ی آن با معنا اين است كه معنای كل فقره در لفظ فاصله محقق می
شود و مضمون آن در آخرين كلمه متمركز می گردد .جايی كه خواننده احساس می كند كه معنا به اتمام
رسیده است.لذا او تنها به فواصل توجه نمی كند مگر اينکه همزمان با آن به ابقاي معانی با وجود استحکامشان
اهتمام ورزد به شیوه ای كه نظام نیکو و هماهنگ آن را اقتضاي می كند (.قطنانی)21 :1120 ،
يکی از عناصر موسیقايی كه پراكندگی همه جانبه ی آن در سطح آوايی ساختار اين سوره ،چیدمان و تناسب
عجیب بین فواصل می باشد .كسی كه سوره الرحمن را تالوت كند هماهنگی شگرف و ترتیب وقفی خاص حاكم
بر آيات شريفه ی آن را به خوبی احساس می كند .شايد به جرأت بتوان گفت كمتر سوره ای در قرآن كريم
يافت می شود كه با وجود كثرت آياتش ،نظام هماهنگ و موسیقی آفرين آن به پای سوره الرحمن برسد و
انتساب لقب عروس قرآن درخور سوره ی الرحمن بوده است.
چون فاصله ،ارتباط هنری بین كلمات است و زيبايی و جذابیّت كالم را مضاعف می كند ،استفاده از آن در
گستره ی سوره ،باعث به وجود آمدن لذت هنری در مخاطب می شود و با ايجاد ارتباط و هماهنگی خاص بین
الفاظ و همچنین جمالت به ايجاد موسیقی بیشتر و انسجام در سطح كلی سوره منجر می گردد.
در سوره ی مذكور فواصل آيات به سه حرف «نون ،میم و راي» ختم شده اند كه پیوند عجیبی بین آن ها
است.مانند "الرَّحْمَن ،لِلْأَنَام،كاَلْفَخَّار" نمودار زير بیانگر درصد اين سه حرف به عنوان فاصله سوره می باشد
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قدماي بر اين حروف «نون ،میم ،راي و الم» اسم اصوات ذلقی اطالق نموده اند چون در تقارب مخرج دارای تلفظ
مشترک هستند و از وضوح شنیداری بااليی برخوردارند تا جايی كه آشکارترين حروف صامت بر گوش محسوب
می شوند و گاهی آن ها را شبیه حروف مصوّت می نامند .زيرا در وضوح شنیداری شبیه حركات می باشند .اما
اين ويژگی در حرف «نون» متمايزتر است و عالوه بر آن دارای صفت غنه است(صالح )29-21 :2009 ،آشکار
است كه در میان  81آيه ی سوره ی شريفه الرّحمن 29 ،مورد فواصل ،ختم به «نون» است كه ماقبل آن« ،الف
مدی» است كه در حیطه ی فواصل متماثل می گنجد8 .مورد ،ختم به میم ماقبل حرف مدی و دو مورد راي
است كه به علت قريب المخرج بودن حرف «میم و نون و راي» جزي فواصل متقارب محسوب می گردد كه نشانگر
اين است كه تشابه و تقارب اصوات با ايجاد جوّی از موسیقی دلنشین ،در سطح كلی سوره انسجامی ژرف را
ايجاد نموده است ناگفته نماند كه ادای حرف مدی ،موسیقی و أثرگذاری آن را مضاعف نموده است.
قابل ذكر است كه تکرار اصوات در فواصل اين سوره متناسب با معانی القاي شده در آيات و به تبع آن در كل
سوره می باشد .الف مدی به خاطر امتداد صدا به هنگام تلفظ آن ،بر رفعت و عظمت خداوند داللت می كند
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رفعتی ورای بلندای آسمان ،كه با لفظ سماي در آيه  8متناسب می باشد و بر گستردگی و وفور نعمتهای او در
حق بندگانش اشاره دارد گستردگی ای كه پهنه ی هستی مشتمل بر زمین ،آسمان و بهشت ،نمادی از آن است.
حرف «نون» از حروف مهجور و متوسط بین شدت و رخوت است  .برخی از زبان شناسان آنرا برای تعبیر از
صمیمیت به كار می گیرند (نك :عباس )141 :1991 ،تکرار اين حرف در سطح كلی سوره بیانگر وضوح و
روشنی نعمت هايی است كه خدا به انسان عرضه نموده تا عظمت خدا را به تصوير بکشد .خداوند الطاف خويش
را به نرمی و درجوّی آرام از بزرگ به كوچك ،از دنیوی و مادی به سمت نعمتهای معنوی و اخروی می كشاند
ودر طی اين مسیر انسان را آرام آرام به سمت صراط مستقیم و در نهايت بهشت هدايت می كند.
 1-2ساختار آوایی واژگان
اصوات در زبان عربی به دو دسته ی صامت و مصوت تقسیم می شود و همین صامت ها و مصوت ها اجزای
تشکیل دهنده ی هجاها میباشند .مقطع يا هجا ،همان كوچك ترين واحد آوايی در تركیب كلمه است(.عکاشه،
) 112 :2002بررسی ساختار آوايی واژگان از طريق تحلیل نوع هجاهای سازمان يافته در واژگان امکان پذير است
و از طبیعت ايقاع حاكم بر سوره پرده بر می دارد .اشکال مختلف هجاهای زبان عربی را علماي علم االصوات
اينچنین تقسیم بندی نموده اند.
-1هجای كوتاه :صامت +حركت كوتاه
-2هجای متوسط باز :صامت +حركت بلند
-9متوسط بسته :صامت +حركت كوتاه +صامت
-1هجای بلند بسته :صامت  +حركت بلند  +صامت ديگر
-4هجای بلند مزدوج بسته :صامت +حركت كوتاه +دوصامت ديگر (انیس ،بی تا)92 :
در جدول زير ما به بررسی بسامد كلی هجاهای سوره ی الرّحمن پرداخته ايم ذيال به تحلیل ساختار واژگانی
برخی از آيات خواهیم پرداخت:
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حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فىِ الخْیَامِ( )82اين آيه مشتمل است بر  1هجای متوسط بسته 9 ،مورد متوسط باز 1 ،مورد كوتاه
و  1مورد بلند بسته.
بسامد باالی هجاهای بسته ،خواه به صورت متوسط يا بلند ،چشم انداز خیمه های بهشتی و محدود شدن
همیشگی حوريان بهشتی در آن ها را ترسیم می كند می توان بیان نمود كه آن ها را از نگاه افرادی غیر از
شوهرانشان حفظ می كند.
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصىِ وَ الْأَقْدَامِ( ) 11روند تشکیل هجاها در اين آيه به اين شکل است:
هجای كوتاه 8مورد ،متوسط بسته  ، 9متوسط باز  4و هجای بلند بسته 1مورد  .شايد بتوان اين تحلیل را ارائه
داد كه هجاهای بسته ی اين آيه شکل هندسی بسته ای را در ذهن تداعی می كند كه به هنگام گرفتار شدن
جهنمیان در چنگال های مأموران عذاب الهی و اتصال موهای پیشانی آن ها و پاهايشان به تصوير كشیده می
شود زمانی كه با ذلت به دوزخ افکنده می شوند و هجاهای كوتاه نشان از سرعت عمل پرتاب كردن آنها به درون
آتش دوزخ دارد كه به بسان سنگی است كه از دهانه ی ابزار پرتاب سنگ رها شود و فرصت هرگونه عکس
العمل را از آن ها می گیرد(.واهلل اعلم)
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فِیهَا فَاكِهَ ٌ وَ النَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ( )11تعداد هجاها در اين آيه شامل  4متوسط بسته ،يك بلند بسته و  1متوسط
باز و  9هجای كوتاه است .شايد بتوان گفت كه بسامد باالی هحاهای كوتاه غالف بسته ای را به تصوير می كشد
كه بسان رحم مادر خوشه های زيبای خرما را در خود پرورش داده و آن ها را از آفات نگه می دارد.
فَبِأَىّ يَالَايِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ()19تعداد هجاهای كوتاه  ،8هجای متوسط باز  ،9هجای متوسط بسته  9و بلند بسته 1
می باشد .مقام حال توبیخ و ت أكید است تا حس قدرشناسی و شکرگزاری را در انسان بر انگیزد .شايد بسامد
باالی هجاهای كوتاه نسبت به ساير هجاها ،نقش مهمی در انتباه مخاطب و افزايش توجه او نسبت به گوش
سپاری به شنیدن آيه و تأمل در آن دارد.
تحلیل نظام هجايی آيات نشان می دهد كه پراكندگی هجاها در آيات يکسان نیست بلکه متناسب با معانی القاي
شده در آنها و هماهنگ با فضای آيه ،هجاها متفاوتند.
1-3آوای ناشی از تکرار
نکته ی قابل ذكر ديگر كه در بُ عد آوايی سوره ی مباركه ی الرّحمن می توان مورد تحلیل قرار داد كه در كشف
زيبايی موسیقی متن و انسجام كلی سوره كار گشا می باشد تکرار است از اين جهت كه ارتباط لفظی بین واژگان
محسوب می شود.
در سطح آوايی تکرار می تواند بعدی روانشناسانه داشته باشد .تکرار باعث ايجاد نوعی توازن و هماهنگی در كالم
می شود كه به طور ذاتی و البته پنهان در عبارت موجود است(المالئک  )288 :2000 ،تکرار به معنا و مفهوم
كالم اصالت می بخشد و باعث می شود كالم حول يك محور واحد بچرخد ،عواطف را تشديد كرده و بر تأثیر
گذاری كالم می افزايد و با ايجاد هم حروفی و تکرار صداهای خاص آهنگ كالم را به سمت يك ريتم مشخص
هدايت می كند(.همان)
در اين سوره ی مباركه ،تکرار در سه بخش حروف و كلمات و جمالت نمود دارد كه به بررسی آن و ارتباطش با
معنا می پردازيم
الف) تکرار حروف
الرَّحْمَنُ()1عَلَّمَ الْقُرْيَانَ()2
تکرار حرف راي به خاطر صفت تکرير و چابکی (سرعت زياد و مداوم) كناره ی زبان در زبان عربی تصاوير آوايی
شبیه به اشکال ديداری عرضه می كند كه در آنها پژواک و تکرار است (عباس)19-12 :1991 ،
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تکرار حرف «راي» ممکن است كه بر تداوم بارش باران لطف و رحمت خداوند اشاره داشته باشد كه با وجود
ناسپاسی بندگان او ،نعمت هايش همچنان ساری و جاری است؛ نعمت هايی از قبیل تعلیم قرآن ،خلقت انسان،
آموزش سخن گفتن و ...كه به دنبال اين آيات به آن ها اشاره شده است.
عَلَّمَ القرآن( ،)2خَلَقَ االِنسان( ،)9عَلَّمَه البَیان( )1به نظر می رسد می توان چنین استنباط كرد كه بسامد باالی
حروف جهر (ع ،ل ،م) دال بر وضوح عظمت و قدرت خداوند است كه در تعلیم قرآن به عنوان كتاب هدايت و
نور ،خلقت انسان ،و قدرت و توانايی انسان در بیان آنچه از احساسات و عواطف در درون داردتجلی يافته است كه
با لفظ البیان در پايان آيه  1همخوانی بیشتری دارد.
وَ السَّمَايَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ( )8در اين آيه ی شريفه ی ،ما شاهد بسامد باالی تکرار مصوت فتحه ( 11مورد)
و يك مورد كسره هستیم .می توان گفت كه فتحه با معنای واژگانی مانند السَّمَايَ و رَفَعَهَا تناسب بیشتری دارد.
ب) تکرار كلمه
در اين سوره شريفه ،كلمه ی «میزان» 9بار تکرار شده است« وَ السَّمَايَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ()8أَلَّا تَطْغَوْاْ ف ِ
ى
الْمِیزَانِ( )1وَ أَقِیمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تخُسِرُواْ الْمِیزَانَ( »)9به نظر می رسد يکی از حکمتهای تکرار لفظ میزان
به جای ضمیر ،تفاوت معنايی "میزان" در سه آيه باشد چون در اين سوره كلمه ی میزان بر سه معنای تقريبا
متفاوت (معیار و قوانینی كه خداوند متعال در سراسر عالم هستی قرار داده است ،عدم طغیان انسانها در تمام
موازين زندگی فردی و اجتماعی ،تکیه بر مسأله ی وزن) به كار رفته و همچنین دال بر تأكیدی است كه خداوند
متعال بر مفهوم میزان و حسابرسی اعمال انسان در آخرت داشته است.
زمخشری در كتاب تفسیر كشاف ذكر كرده اين تکرار به خاطر سخت گیری در توصیه به میزان و برای تقويت
فرمان و ترغیب به آن صورت گرفته است(موسوی زاده ،1911 ،ج « )412 :1و كرّر لفظ المیزان :تشديدا
للتوصی به ،و تقوي لألمر باستعماله و الحث علیه»( الزمخشری :1108 ،ج ،1ص.» 111 :
ج) تکرار جمله
در اين سوره  91مرتبه آيه ی «فَبِأَیِّ آلَاي رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» تکرار شده است برخی چنین اعتقاد دارند كه اين آيه،
 8بار به دنبال آياتی آمده است كه در آن عجايب خلقت و ابداعات بسیار بديع او و آغاز خلقت و بازگشت
مخلوقات به سوی او بیان شده است و  8بار در پی آياتی آمده است كه در آنها آتش جهنم و سختیهای موجود
در آن به تصوير كشیده شده است كه به تعداد درهای جهنم است 1 .بار به دنبال توصیفاتی از بهشت و بهشتیان

9

دومین همایش ملی اعجاز رقآن
بهم
ن ماه 2931

آمده كه برابر است با تعداد درهای بهشت و  1مورد آخر برای دو بهشتی كه پايین تر است آمده است پس
كسانی كه به  1بهشت اولی اعتقاد دارند و برای دستیابی به آن تالش كرده اند مستحق  1بهشت ديگر از جانب
خداوند می شوند (.الکرمانی ،بی تا )291:به نظر می رسد كه اين تکرار عالوه بر اينکه به سوره آهنگ و جذابیت
خاصی بخشیده ،با محتوای سوره نیز هماهنگ است .بدين شکل كه خداوند بزرگ ،در خالل بر شمردن نعمت
های خويش و به منظور تحريك و تشويق عواطف بشری ،سعی نموده حس حق شناسی و شکرگزاری را در
انسان ها به بهترين وجه برانگیخته وآنها را بیدار سازد و با بیدار كردن وجدانش ،او را به خضوع در برابر حقیقت،
فرا خواند و از طريق عنوان كردن نعمت های بزرگی مثل خلقت انس و جن ،تعلیم قرآن و ...شوق طاعت و
بندگی را در وجود او بیفزايد و او را به دنبال معرفت و عرفان و شناخت مبدأ اين نعمت ها بکشاند و به وسیله آن
از بندگانش بر نعمتهايش اعتراف گیرد(.واهلل اعلم)
 .2سطح تركيبی
مراد از سطح تركیبی ،مجموعه تغییرات و تحوالتی است كه در عرصه تركیب رخ می دهند ،عرصه ی تركیب
همان مجموعه ی كلمات و عناصر تركیبی كه به صورت متوالی می آيند ،كه اين عناصر در محور همنشینی
كالم ،جمالت و پاراگراف های كاملی هستند كه بین آنها پیوند محکم لفظی و معنايی وجود دارد(.فضل:1992 ،
)12-14
بررسی سطح نحوی ما را در كشف اسرار زبانی متن ،تفسیر نظام ساختاری آن ،طريقه تركیب كلمات و جمالت و
نوع درک رابطه ی بین آنها ،ياری می كند .در اين بخش ما ،مثنی ،استفهام ،فعل مضارع و تقديم و تآخیر را
مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
 2-1استفهام
از جمله مواردی كه در اين سوره برجستگی خاصی دارد تکرار آيه ی فَبِأَیِّ آلَاي رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ می باشد كه با
اسم استفهام" ایّ" شروع شده است اما بر معنای حقیقی استفهام داللت ندارد بلکه اهداف بالغی ديگری دارد
كه پیشتر بدان اشاره شد.از جمله اقرار گرفتن از بندگان ،تأكید بر يادآوری نعمات عنايت شده از جانب خداوند،
ايجاد حس شکر گزاری در میان آنها و توبیخ بر تکذيب منکران است.
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گاهی استفهام را در معنای نفی بکار می گیرد مثل آيه ی هَلْ جَزَاي الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿ ﴾20و گاهی در مقام
نهی ذكر شده است أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ ﴿.﴾1
 2-2فعل مضارع
خداوند در ابتدا سوره را كه با نعمتهای مادی در اين دنیا مثل تعلیم قرآن ،خلقت انسان و  ...شروع كرده و با
قاطعیت سخن گفته است از افعال ماضی بهره گرفته اما در كل سوره از میان افعال آنچه را كه نمود بیشتری
دارد استعمال افعال به شکل مضارع می باشد كه دال بر دوام و همیشگی بودن است مثل فعل تکذبان در آيه ی
فَبِأَیِّ آلَاي رَبِّکُمَا تُکَذِّبَان كه در سوره 91 ،مرتبه تکرار شده كه بردوام و استمرار نعمتهای خداوند و همزمان با آن
تداوم تکلیف بندگان كه همان شکر گذاری است و دوام انکار تکذيب كنندگان داللت می كند.
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ در اين آيه باز بی انگر همیشگی بودن تسلیم و سرفرود آوردن بی قید و شرط موجودات
هستی در مقابل خدا می تواند باشد.
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِیَانِ ﴿ ﴾19يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿ ﴾22اين دو آيه به گسترده بودن دامنه ی بخشش
خداوند اشاره دارد كه در هر نعمتی از عالم هستی اش اشیاي با ارزشی مثل مرواريد و مرجان به وديعه گذاشته
كه زمینه رفاه بشر را فراهم سازد.
فِیهِمَا عَیْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ ﴾40اين آيه دال بر استمرار جريان آب در نهر های بهشتی و تازه بودن آنها می باشد
انهار با فعل مضارع يجريان ذكر شده زيرا رودخانه بدون جريان آب در آن مثل ذكر جسم بدون تفصیل روح از
آن است(.قطنانی)104-101 :1999،
فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿ ﴾42قرآن برای افاده ی معنا ،به فعل مضارع ما قبل
منفی متوسل شده ،زنان بهشتی را طاهر به هن گام تولدشان به تصوير كشیده است به طوريکه احدی از جن و
انس آن را لمس نکرده است و نفی را بوسیله ی كلمه ی «قبلهم» به زمان ماضی محدود كرده و نفی را برای
تأثیر پذيری داللت روانی كه فطرت انسان با آن در ارتباط است بکار گرفته است و هدف اثبات رغبت در كمال
نعمت بوده است .و اسناد فعل مضارع به ضمیر نامشخص دال بر عمومیت خطاب بر هر انسانی است كه اين
سخن را می شنود و تنبه سامع نسبت به آن كالمی است كه آن را مختص كرده است(. .همان)110 :
 2-3تقدیم و تأخير
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يکی از عناصر نحوی بارز در سوره ی مباركه ی الرّحمن كه پديده ی سبکی را به وجود آورده است بحث تقديم
و تآخیر است .علماي علم نحو قواعدی را برای سازماندهی جمله در زبان عربی تعیین نموده اند و برای اجزای
تشکیل دهنده ی جمله اعم از جمله ی اسمیه و فعلیه ترتیب خاصی را مشخص كرده اند .اما گاهی برای بیان
نکات بالغی ظريفی اين ترتیب منطقی به هم ريخته می شود و آنچه را كه بايد مؤخر بیايد مقدم می شود و
برعکس .در سوره ی الرحمن نمونه های زيادی از تقديم و تأخیر به چشم می خورد كه با توجه به گنجايش
اندک مقاله به تحلیل تعدادی از آنها خواهیم پرداخت .از جمله اهداف تقديم:
 .1اختصاص و حفظ موسیقی
و السماي رفعها ( )8واالرض وضعها لالنام ( :)10دو مفعول « السماي واالرض» ممکن است به جهت اختصاص ،بر
فعل و فاعل مقدم شده باشد همچنین برای ايجاد هماهنگی در كالم .بر اساس اين آيه ی شريفه رفعت و بزرگی
به آسمان اختصاص داده شده و زمین ويژه ی استفاده ی مردمان قرار گرفته است.
من دونهما جنّتان ( )22فِیهِمَا عَیْنَانِ نَضّاخَتان ( )22فِیهِمَا فَاكِهَ ٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿﴾21
در آيات فوق توصیفگر دو باغ و بهشتی است كه مأمن بندگان مخلص خدا می باشد .آن دو بهشت مخصوص اهل
اخالص است ،كه ترسشان از عذاب خدا و از فوت ثوابهاى او نیست ،بلکه از مقام او است ،پس اين دو بهشت
مخصوص مؤمنینى است كه درجه ايمانشان پايین تر از درجه ايمان اهل اخالص است ،مؤمنینى كه خداى
سبحان را به اين جهت عبادت مىكنند كه از آتش او مىترسند ،و يا به ثواب و بهشت او طمع دارند ،و اين دسته
از مؤمنین همان اصحاب يمین در سوره واقعهاند(.طباطبايی ،1118 ،ج)112 :19
ممکن است كه تقديم جار و مجرور برای تخصیص صورت گرفته باشد  ،تخصیص چشمه های جوشان ،میوه ها
بويژه ی خرما و انار برای بهشتیانی كه اوصاف آن ها گذشت از ديگر سو با مؤخر آوردن مبتداهای «جنّتان،
عَیْنَانِ نَضّاخَتان ،فَاكِهَ ٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ» موسیقی دل انگیز موجود در سطح كلی سوره برجسته تر شده است.
 .2تشویق به ما بعد
وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ() 12در اين آيه تقديم جار و مجرور جهت تشويق به آنچه ما بعد آمده است مقدم
شده كه همان پاداشی است كه خداوند برای اهل بهشت در نظر گرفته است به خاطر وجود صفت ترس از خدا و
خضوع و خشیت در مقابل او.
 .3تصویر پردازی هنری
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تصوير سازی يکی از شاخص های برتر قرآن است و يکی از روش هايی است كه در قرآن از آن برای اقناع
مخاطب و برانگیختن عواطف و انفعاالت درونی افراد بشری بهره گرفته شده است و يکی از ابزارهايی است كه در
آن جهت تعبیر از مفاهیم ذهنی حاالت نفسانی ،اتفاقات محسوس و مناظر مقصود و همچنین برای تعبیر از
نمونه های واالی انسانی استفاده شده است (عبد الرحمن)148 :2002 ،در سوره ی مباركه ی الرحمن تصاوير
زيبا در قالب تشبیه ،استعاره و كنايه بیان شده اند.
 3-1تشبيه
تشبیه در لغت به معنای تمثیل و همانندی است(ابن منظور :1111 ،ذيل ماده ی شبه) و در اصطالح سخنی
است كه در آن يك چیز يا چیزهايی در يك صفت يا بیشتر با ديگری مشاركت كند به وسیله اداتی مثل كاف.
هر تشبیه  1ركن دارد مشبه ،مشبه به ،ادات تشبیه و وجه شبه كه الزم است در مشبه به قوی تر و آشکار تر از
مشبه باشد (الجارم ) 20 :1999 ،تشبیه را براساس ذكر و حذف ادات و وجه شبه اين چنین تقسیم بندی نموده
اند:
فِیهَا فَاكِهَ ٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿﴾11
در اين آيه غالفی كه میوه ی نخل را می پوشاند را به رحم مادر تشبیه نموده كه فرزند را برای مدتی در داخل
خود نگه می دارد و از آفات حفظ می كند( شیرازی ،1982 ،ج ) 29:112وجه شبه در هردو دارای خاصیت
نگهدارندگی است و تشبیه از نوع حسی به حسی می باشد .ولی اينچنین به نظر میرسد كه در اين آيه استعاره
بالکناي به كار برده شده ومی توان چنین استباط كرد كه درخت نخل را به زنی آبستن تشبیه كرده و سپس
لفظ امرأة را حذف و از لوازم آن يعنی "اكمام" جمع كمّ بهره گرفته كه نخل میوه های خود را كه به مثابه ی
فرزند در داخل رحم مادر است در آن جای داده تا آنرا از شر آفات حفظ كند .كه اين استعاره ،زيبايی خاصی به
آيه بخشیده و تصوير جالبی را در مقابل خواننده ترسیم كرده است.
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِی الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿﴾21
عَلَم در اصل به معنای عالمت و نشانه ای بوده كه از چیزی خبر دهد و سپس بر دايره ی معانی آ ن افزوده شده
و بر پرچم و كوه اطالق می شده است .در اين آيه ی شريفه ،كشتی های ساخته شده بر روی دريا به اعالم
تشبیه شده است كه وجه شبه در آن عالوه بر عظمت و استحکام ،وضوح و آشکار بودن اين دو است همانطور كه
كوه بر روی زمین عظمت و برجستگی خاصی دارد كشتی های غول پیکر بر روی دريا نمود خاصی دارند كه به

13

دومین همایش ملی اعجاز رقآن
بهم
ن ماه 2931

عنوان آيه ای از آيات خدا بر بزرگی مقام و فرمانروايی قدرت خالق هستی داللت می كنند .تشبیه حسی به
حسی و از نوع تشبیه مفرد مقید به مفرد است و به نظر می رسد كه با هدف تقرير و تثبیت آن در ذهن
مخاطب استعمال شده باشد.
خلق الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿﴾11
در تفسیر اين آيه در كتاب تفسیر نمونه چنین آمده است كه صلصال به معنی رفت و آمد صدا در اجسام خشك
است و فخّار به معنای كسی كه بسیار فخر می كند و از آنجايی كه اينگونه افراد آدمهای تو خالی و پر سروصدا
هستند اين تشبیه استعمال شده است (.مکارم شیرازی ،1982 ،ج )111 :29و يا صلصال در معنای خاكهای
خشکیده كه وقتی به آنها اشاره شود صدا می كنند و به كوزه تشبیه شده كه تو خالی و پر سروصدا است
زمانیکه بر آن ضربه وارد شود(همان) كه اشاره به خلقت انسان از يك ماده ی بی ارزش دارد و دال بر قدرت
خداست كه از چنین ماده ای چنان مخلوق پرارزشی ساخته كه گل سرسبد جهان آفرينش شده است(.همان،
ص) 119تشبیه جهت ملموس جلوه دادن و قابل فهم نمودن خلقت انسان برای خواننده است .تشبیه حسی به
حسی در آيه ممکن است برای باال بردن درک و دريافت او نسبت به امر خلقت باشد.
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاي فَکَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿﴾98
آيه اشاره به روز قیامت دارد كه در آن روز ،نظام كلی جهان در هم می ريزد و حوادث بسیار هول انگیز در
سراسر جهان رخ می دهد يکی از حوادث آن اين است كه كرات آسمانی در هم می شکافد و به رنگ سرخ و به
صورت مذاب در می آيد (.مکارم شیرازی  ،ص) 141در واقع اين تشبیه می تواند سايه ای از آن صحنه ی
هولناک را مجسم سازد چون در عالم واقع هیچ شباهتی به حادثه ای از حوادث اين دنیا ندارد و صحنه هايی
است تا كسی نبیند نداند(.همان)
در اين آيه يك امر عقلی را به صورت حسی بیان كرده است تا تصويری از ترس و وحشت حاكم در روز قیامت
در ذهن خواننده ايجاد كند .و او را به امر قیامت و حوادث آن اگاه سازد.
فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ كَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿﴾41
در اين آيات حوريان چشم فروهشته ی بهشتی در شفافیت به ياقوت و در سپیدی به مرجان و در كوچکی به
مروايد تشبیه شده است(الزمخشری :1108 ،ج ،1ص )149 :و نیز (نك :موسوی زاده ،1911 ،ج ،1ص)449
تشبیه از نوع تشبیه عقلی به حسی است و چون دو تا مشبه به برای يك مشبه ذكر شده است و ياقوت و
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مرجان ،همسنگ حوريان بهشتی قرار داده شده ،تشبیه تسويه است و ظاهرا هدف آن ،وصف نیکويی و زيبايی
حوريان است.
 3-2استعاره
استعاره در لغت به معنای رد و بدل كردن چیزی بین دو شخص يا طلب امانت كردن(ابن منظور :1111 ،ذيل
ماده ی عور) از عار مشتق شده زيرا طلب آن شرم آور و دارای عیب می باشد.
استعاره در اصطالح اين است كه لفظی در هنگام وضع لغت ،اصلی شناخته شده باشد و شواهدی داللت كند كه
به هنگام وضع بدان معنی اطالق می شده ،سپس متکلم ،اين واژه را در غیر آن معنی اصلی به كار گیرد و اين
معنی را به آن لفظ منتقل نمايد ،انتقالی كه نخست الزم نبوده است و به مثابه ی عاريت می باشد(جرجانی،
 ) 91 :2002عالقه ی بین معنای اصلی و معنای وضعی مشابهت است و قرينه ای كه مانع از اراده ی معنای
حقیقی لفظ شود ،در كالم وجود دارد(فاضلی)201 :1911 ،
استعاره را به اعتبار ذكر مشبه و مشبه به دو قسم تقسیم بندی كرده اند .1 :استعاره ی تصريحیه :در اين نوع از
استعاره از میان اركان تشبیه به ذكر مشبه به اكتفاي می شود  . 2استعاره ی بالکنايه :در آن تنها مشبه ذكر می
شود .آن را استعاره ی بالکنايه می نامند زيرا در آن به ذكر لفظ مستعار تصريح نشده است بلکه به ذكر يکی از
لوازم و متعلقات آن بسنده می شود و از طريق لوازم می توان به معنی مورد نظر دست يافت(همان)221 :
سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ﴿﴾91
سَنَفْرُغُ لَکُمْ در اين آيه از سَافْرُغُ لَك كه در مقام تهديد بیان شده به استعاره گرفته شده است يعنی از هر
مشغولیتی كه دارم و مرا از ت و باز می دارد روی می گردانم و به تو می پردازم چنانچه جز تو هیچ كار ديگری
نداشته باشم (.موسوی زاده ،1911 ،ج )411 :1در واقع آهنگ چیزی نمودن و توجه به آنرا به فارغ شدن و دست
كشیدن از كارها تشبیه كرده است و جامع در هردو ،همت ورزيدن است و سپس لفظ داللت كننده بر مشبه به،
برای مشبه استعاره آورده شده و از "فراغ" به معنای "خلو" فعل "نفرغ" را به شیوه ی استعاره ی تصريحیه ی
تبعیه از آن مشتق ساخته و قرينه ی آن حالیه است( .الهاشمی ) 211 :1999 ،و همچنین مراد از ثقالن انس و
جن است و وجه تسمیه ی آن اين است كه اين دو موجود سنگین ترين آفريدگان روی زمین هستند(موسوی
زاده ،1911،ص )411و صاحب تفسیر نمونه معتقد است اطالق ثقالن بر دو گروه انس و جن به خاطر سنگینی
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معنوی آنهاست چرا كه خداوند به آنها از نظر عقل و شعور و علم و آگاهی وزن و ارزش خاصی داده است (مکارم
شیرازی ،1982 ،ج)118 :29
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِیَانِ ﴿ ﴾19يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿﴾22
در اين آيه برای واژه ی بحرين تفاسیر متعددی آورده شده از جمله دريای آسمان كه منشأ باران است و دريايی
كه برروی زمین است ،بحر الفارس و بحر الروم و گاهی آنرا برای فاطمه(س) و علی(ع) استعاره آورده شده و
مراد از لؤلؤ و مرجان امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بیان شده است  .به شیوه ی استعاره ی تصريحیه و جامع
در آن وسعت فضل و بخشش و كثرت خیر رسانی است .از آنجايی كه دريا دربردارنده ی اشیاي نفیسی همچون
مرواريد و مرجان است بنت نبی(ص) و امیر مؤمنان با پرورش سروران جوانان بهشتی ،منابع خیر و بركت را برای
بشريت به ارمغان آورده اند «.و قد روی عن سلمان الفارسی و سعید بن جبیر و سفیان الثوری أن البحرين علی و
فاطم ع بینهما برزخ محمد ص يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان الحسن و الحسین ع و ال غرو أن يکونا بحرين
لسع فضلهما و كثرة خیرهما فإن البحر إنما يسمى بحرا لسعته وقد قال النبی ص لفرس ركبه و أجراه فأحمده
وجدته بحرا أی كثیر المعانی الحمیدة»(الطبرسی :1982 ،ج ،9ص)904 :
 3-3كنایة
كنايه از كنیت الشی اكنیه يعنی هنگامیکه آن را از ديگران مخفی كردی و گفته شده كنّان زيرا آن از "كنّ" به
معنای ستر و پوشش گرفته شده است و تعريف كنايه از آن مشتق شده است و آن از ستر گرفته شده است.
گفته شده كنیتَ الشی يعنی زمانی كه تو آن را پوشاندی .كنايه را كنايه نامیده اند زيرا معنی را می پوشاند و
غیر آن را آشکار می كند (الثعالبی النیسابوری )21 :1991 ،و در اصطالح كنايه لفظی است كه بر خالف استعاره
هم بر معنای حقیقی و هم بر معنای مجازی داللت كند و قرينه ی آن صارفه است نه مانعه( .العلوی الیمنی،
 ،1911ج)910 :9
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿ ﴾2در اين آيه مقصود از سجده ی نجم و شجر در مقابل خدا تسلیم بی قید و شرط آنها
در برابر قوانین آفرينش كه در مسیر منافع آفرينش می باشد(.مکارم شیرازی ،1982 ،ج)109 :29
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿ ﴾10قرار دادن زمین در مقابل انسان كنايه است از تسلیم بودن زمین و دستاوردهای آن
در مقابل انسان.
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ ﴿﴾11
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در ابتدای آيه از تمايز چهره ی دوزخیان با رنگ سیاه كه نشانه ی عناد و كفر آن ها می باشد سخن به میان
آمده است و سپس يکی از مجازات های آن ها را به شکل همزمان گرفتن موهای پیشانی و متصل كردن سر
(باالترين نقطه ی وجود انسان) و پا (پايین ترين نقطه بدن) و افکندن آنها به آتش برافروخته جهنم ترسیم
نموده است كه كنايه از تسلط و قدرت مطلق خداوند بر مجرمان و نهايت عجز و ناتوانی آنها در برابر مأموران
عذاب الهی است.
مُتَّکِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ ﴿﴾82
كنايه از روح آسوده و آرامش خاطر بهشتیان است .اين آيه در وصف نعمت های بهشتی است كه برای ساكنان
بهشت مهیا شده است و در بهترين شرايط زندگی می كنند .با به تصوير كشیدن آنان در حالیکه بر بالش های
سبز و فرش های نگارين و زيبا تکیه داده اند ،روح آسوده و آرامش خاطر بهشتیان را آشکار می سازد.
چون كنايه بلیغ تر از تصريح ،معنا را به تصوير می كشد بهره گیری از كنايه در تثبیت معانی در ذهن مؤثرتر
است.
 3-4تناسب و تضاد
مراعات النظیر يا تناسب يعنی گرد آوردن دو يا چند چیز كه با هم مرتبط و هماهنگ هستند و هماهنگی آنها از
جهت تضاد نیست(.الهاشمی)901 :1999 ،
تضاد يا طباق يعنی جمع كردن دو لفظ با هم كه در معنا دقیقا در مقابل هم باشند به طوری كه وجود معنای
اين دو با هم در يك جا و در يك زمان با هم منافات دارد .دو لفظ متضاد ممکن است فعل باشند ،يا اسم ،يا
حرف و يا مختلف باشد ( .همان )909 :و تقابل دو معنا بر زيبايی و ظرافت كالم می افزايد.
در سوره ی الرّحمن چون از اكثريت مخلوقات خداوند و نعمتهايی كه او به انسان عنايت كرده است سخن
گفته شده تناسب به وفور ديده می شود .خالق هستی با ايجاد تناسب و ارتباط معنايی بین كلمات ،عنايات و
نعمتهايی خويش را در حق بندگان ،تبیین نموده است تا مبادا منکر مواهب او شوند .اين مسئله از يك سو می
تواند بیانگر دامنه وسیع الطاف و رحمت الهی و عظمت و توانايیش در امر خلقت باشد كه با لفظ الرّحمن كه در
ابتدای سوره و عنوان آن آمده است هماهنگ است و از سوی ديگر ارزشی باشد كه برای انس و جن قائل بوده با
وجود خلق تمام نیازمندی ها برای او به امر هدايتش نیز توجه داشته و با توصیف بهشت و جهنم ،راه را از چاه به
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او نشان داده است .چنانچه تاكید لفظی ،تنوع تركیبات می تواند از كاركردهای مراعات النظیر باشد.در زير نمونه
هايی از مراعات نظیر در سوره ارائه مگردد:
*موهبت های مادی :زمین و آسمان پديده های آسمانی :شمس ،قمر ،نجم ،سماوات ،مشرقین و مغربین /
پديده های زمینی:ارض ،اعالم ،صلصال و فخار /دريا و مواهب موجود در آن :بحران ،عینان ،جوار ،تجريان ،لؤلؤ،
ياقوت ،مرجان  /طبیعت و زيبايی های آن :فاكهه ،نخل ،اكمام ،حبّ ،عصف ،ريحان ،ورده ،افنان ،رمان /وسايل و
ابزار های قیمتی :لؤلؤ ،ياقوت ،مرجان ،استبرق /اعضا و جوارح انسان :انسان ،بیان ،وجه ،سیما ،نواصی ،اقدام،
طرف ،عین /موهبتهای معنوی:بهشت ،جهنم و دوزخ  /صفات الهی :الرحمن ،جالل ،اكرام  /بهشت و نعمت های
آن :جنه ،فرش  ،بطائن ،استبرق ،قاصرات الطرف،خیرات حسان ،حور،رفرف خضر ،عبقری حسان  /جهنم و
اندوخته های آن برای انسان :جهنم مارج ،نار ،شواظ ،نحاس  /ابزار عدالت :میزان ،قسط ،عدم اخسار ،عدم
طغیان ،وزن
نمونه هايی از ايهام تناسب(مراعات نظیر) و تضاد و مقابله:
الف) .الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ( )4وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ()2
(النجم) به معنای ستاره و گیاه بی ساق است كه در آيه بر معنای دوم حمل میشود«اسم للنبات الذی ال ساق
له».
" النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ " عالوه بر اينکه استعاره مصرحه تبعیه است(نك :صافی.1111،ق :ج ،28ص،)11 :
دارای مراعات نظیر يا ايهام تضاد است بدين شکل كه نجم بعد از آيه "الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ" ،قرار گرفته و
نجم در يك معنا بر ستاره حمل میشود و در معنای ديگری بر گیاه بی ساق .لذا در ابتدا با توجه به هماهنگی با
شمس(خورشید) و قمر(ماه) ،بر معنای ستاره حمل میشود لکن بعد از تامل بیشتر و هماهنگی با شجر(درخت)
به معنای ديگر يعنی گیاه بی ساق گرفته شده است( .نك :التفتازانی )221-228 :1919 ،برخی آنرا "فن
التوهیم" نامیده اند و در تعريف آن چنین آورده اند «:فن التوهیم :فی قوله تعالى وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ .و
هذا الفن هو عبارة عن إتیان المتکلم بکلم  ،يوهم باقی الکالم -قبلها أو بعدها -أن المتکلم أراد اشتراک لغتها
بأخرى ،أو أراد تصحیفها أو تحريفها ،أو اختالف إعرابها ،أو اختالف معناها ،أو وجها من وجوه االختالف ،و األمر
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بضد ذلك فإن ذكر الشمس و القمر يوهم السامع أن النجم أحد نجوم السماي ،و إنما المراد النبت الذی ال ساق
له»(نك :صافی.1111،ق :ج ،28ص)11 :
لکن دركنار پذيرش تعابیر درست و استوار ادبا و مفسران قديم و جديد مبنی بر حمل نجم دراين آيه بر معنای
دور و ثانوی آن يعنی گیاه بی ساق ،به نظر می رسد آيه ی شريفه دارای ظرافت زبانی ،ادبی و هنری ديگری نیز
هست و آن عبارتست از اينکه در آيه ( الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ( ، )4ذهن مخاطب بر آسمان متمركز است زير
شمس و قمر مربوط به كرات آسمانی است .در آيه بعد خداوند متعال به يکبارگی و بالفاصله ،ذهن و فکر وی را
از آسمان راهی زمین میکند و اين نوعی سرگردانی و حیرت را میتواند در پی داشته باشد و برای حلّ اين
سرگردانی و حیرت  ،واژهای انتخاب گرديده كه در لغت دارای دو معناست:
ستاره (آسمان و تناسب با شمس و قمر)
النجم:
گیاه بی ساق (زمین و تناسب با شجر)
چنانچه به شمس و قمر (آسمان-باال-درشت) نگاه شود ،بر ستاره حمل میگردد و چنانچه به شجر(زمین-پايین-
ريز) توجه شود به گیاه بی ساق معنی میشود .به عبارت ديگر انتخاب كلمه طیبهی "نجم"  ،گره گشا و حلقهی
واسط انتقال از آسمان(باال) به زمین(پايین) است .الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ( )4وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ()2
الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ()4
آسمان (باال –درشت)

وَ النَّجْمُ َو
ستاره -گیاه بی ساق
(آسمان و زمین)

الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ()2
زمین(پايین-ريز)

ب) .وَالسَّمَاي رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴿ ﴾8وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿ ﴾10در اين دو آيه با آوردن رفع برای سماي كه بر
عظمت و تسلط قدرت و فرمانروايی مطلق خداوند بر تمام عالم هستی است و وضع برای ارض كه دال بر تسلیم
بودن زمین و منابع آن در مقابل انسان است از صنعت مقابله بهره گرفته شده است.
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ج) .رَبُّ المَْشْرِقَینْ وَ رَبُّ المَْغْرِبَینْ( :)18بین المشرقین و المغربین صنعت تضاد است و بیانگر گستردگی دامنه
ی قدرت خداوند بر گستره و پیدا و پنهانِ جهان هستی است.
نتيجه گيری
 . 1سوره ی الرّحمن از نظر مفهوم ،در بر دارنده ی تعدادی از نعمتها و عناياتی است كه پروردگار عالم بر دو
موجود عظیم و يا به تعبیر خود " ثقالن يعنی جن و انس عرضه كرده است كه بعد از بیان هريك از اين نعمتها
با تکرار آيه ی " فَبِأَیِّ آلَاي رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ " بر آنها تأكید و از انس و جن اقرار گرفته است كه مبادا تکذيب كنند
و شکر آنها را به جا نیاورند.
 . 2ادبیات اين سوره از جهت ساختار هنری بر دو عنصر موسیقی و تصوير سازی استوار است كه بُعد موسیقايی
آن ناشی از فواصل و ساختار آوايی واژگان ،تکرار اصوات ،واژگان و جمالت می باشد كه در كشف زيبايیهای بیانی
اين سوره سهیم بوده و به هنگام قرائت زيبايی و جذابیّت آن آشکار می شود .و بُ عد تصوير سازی آن برگرفته از
عناصر علم بیان و بديع يعنی استعاره ،كنايه و البته تشبیه -با بسامد باالتر از اين دو -می باشد .استفاده از
عناصر عل م بیان بدين شکل است كه خداوند با به تصوير كشیدن نعمتهايش به صورت محسوس و عینی و با
بیان جزئیات زمینه را برای شناساندن خود به مخاطب فراهم می نمايد و با در نظر گرفتن احساسات و عواطف
وی ،هدف اصلی خود را كه هدايت است به خواننده القا نموده است.
 .9در اين سوره در قالب الفاظی زيبا و دلنشین ،كالمی مؤثر و بلیغ و با دقت در اسلوب بیان و چینش الفاظ
عالوه بر جذابیت و خلق موسیقی  ،میان لفظ و معنا هماهنگی ايجاد شده است.
 . 1از میان كلمات ،از الفاظ مثنی كه خطاب به جن و انس دو مخلوق مکلف الهی می باشند بهره گرفته شده كه
گمان می رود به خاطر همراهی و مالزمت اين دو در امر تکلیف است و از میان افعال ،فعلهای مضارع بیشتر به
چشم می خورد كه دال بر استمرار و تداوم نعمتهای خداوند است.
 . 4كاربرد استفهام كه عالوه بر اينکه موسیقی كالم را مضاعف ساخته است برای ايجاد حس شکرگزاری در
مخاطب يا نوع بشر و توبیخ بر تکذيب و يا برای تأكید ،بیان شده است.
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