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Abstract
The stylistics approach researches the unique beauties of discourse in artistic work which
show the out standing features of style, their role and their in a text in accordance with the
semantic continuum of the related meaning. This linguistic emphasis in the text’s language
implies the relation between formal features of a text and its content. One of these featur es in
the syntactic foregrounding in a language which shows the writer’s point of view in the form
of Vocabulary orders, Length of the sentences and their kinds, and also their tense, in other
words, from the syntactic point of view of a text, the style and the potential of its values will
be appeared and this approach is called syntactic deviation. Some times, these fore
groundings are shown in non parallel repeated sentences. This reseaechthier to show the
aesthetic features of Ensan’s chapter of Quran which are related to the syntactic factors of
omittion, deviation and priority. By stylistic analysis of this chapter, it is implied that these
syntactic eharactristics cause in musical beauties and the difference in the variety of verbs as
future, past, imperative cause extra meaning in this chapter.
Keywords: Holy Quran, Ensan’s chapter [76], Syntactics stylistics, Syntactic foregrounding,
Syntactic harmony,Syntactic deviation.
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چكيده

نظريۀ سبك شناسي در جستجوي بررسي زيبايي هاي منحصر به فرد چينش كالم در آثار برجسته و
هنري است .اين نظريه نگرشي است ،در باب رابطۀ مشخصه هاي برجستۀ سببك و نشبش و ارز
آنها در زبان متن با پيوستار معنايي و انتشال محتواي مرتبط با آن مشخص هها .يكي از اين ويژگيها،
برجستگي هاي نحوي در زبان است كه در قالب چيدمان كلمات در جملهها ،طول جملهها و نبو
آنها ،كيفيت وجه و زمان بيانگر نو انديشۀ گويندة آن متن است .بهعبارتديگر از رهگذر ساختار
عناصر نحوي نشاندار ،نو سبك و ميزان ارز گذاري اين ويژگيها در تعيين سبك نمايان و از آن
با نام فراهنجاري نحوي ياد مي شود .گاهي اين برجستگي ها در قالب تكرار جمبالت ناهماايبه يبا
هماايه اتفاق مي افتد و توازن نحوي را ايجاد مي كند .در اين پژوهش كوشش شده است ،با بررسي
سبك شناسبي نحبوي كبه شباما فراهنجباري نحبوي ،تشبخص نحبوي و تبوازن نحبوي اسبت،
زيباييشناسي سورة انسان توصيف و تحليا شود .با بررسي سبكشناسانۀ اين سبوره دريبافتيك كبه
تشديك و تأخير ،حذف برخي از اجزاي جمله و توازن نحوي برخي آيبات منجبر ببه زيبباييهباي
موسيشايي ميشود و ازسوي ديگر ،تأكيد ،بررسي جمله هاي فعليه و اسميه ،بررسي فعاهاي ماضي،
مضار و امر و داللت فعاهاي ماضي به كاررفته در اين سوره ،منجر به افزودن بار معنايي و داللبي
شده است.

واژه هاي كليدي :قرآن كريك ،سورة انسان ،سببكشناسبي نحبوي ،برجسبتگي نحبوي ،تبوازن
نحوي ،فراهنجاري نحوي.
*نویسنده مسئول
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درك شدني ومعتبر باشد؛ بنابراين ميان زيبايي يك اثر

دانش سبكشناسي ،يكي از علوم ادبي است كه

و چيدمان خاص واژگان آن ،همچنين پيوستار بالغي

با وجود سابشۀ طوالني نداشتن در مشام يك نظام

جمالت موجود در آن (هماايگي ،وابستگي ،توازن،

مطالعاتي مستشا داراي اهميتي بسزاست و يكي از

تناوب و )...ارتباط مستشيك وجود دارد .عبدالرئوف

شيوههاي بارز آن براي پيبردن به مشخصههاي يك

معتشد است« :اولين زيبايي سبك در انتخاب تأثيرگذار

هنري يك هنرمند و

واژگان و هارموني آنها جلوه ميكند .در گفتمان

تحليا ويژگيهاي سبكي آثار او بر اساس زبان و

قرآني اين ويژگيهاي راهبردي سبكشناختي است

قالبهاي ادبي و فكري است .پيدايش سبكشناسي

كه در پي ايجاد نشش بالغي واژهگزيني ايجاد ميشود؛

بر پايۀ نگر هاي نوين ،برگرفته از زبانشناسي جديد

ازاينرو تبدياهاي سبكشناختي نتيجۀ تغييرات در

بر اساس آراء سوسور است .او پدر سبكشناسي

ساختار متفاوتي است كه معناي متفاوتي هك دارند»

جديد است كه «سبك را نوعي برافزودههاي احساسي

( ،1391ص.)45

اثر و دستيابي به معياري از رو

به واحد فكري و مطالعۀ عناصر مؤثر در زبان ميداند»

انديشمندان و مفسّران مسئلۀ نظك دستوري جمله

(شميسا ،1384 ،ص .)17از نظر او «زبان مجموعهاي

و رابطۀ نحو و سبك كه دربرگيرندة تعيين روابط ميان

از ابزارهاي بيان همراه با انديشه است و سبكشناسي

صورتهاي زباني در جمله و چگونگي توالي و نظك

اين ابزار را بررسي ميكند و زبان آنها را براي بيان

و همنشيني و چينش واژههاست ،را از ديرباز مطالعه

انديشههاي خاص به كار ميگيرد؛ بنابراين سبك در

ميكردند« .وَن دايك» ( 1933ب  ،)1852يكي از

مجموعهاي از عناصر زبان تجلي مييابد كه از حيث

بزرگترين زبانشناسان متن ،معتشد است كه «متن يك

عاطفي بر شنونده يا خواننده تأثيرگذار است .وظيفۀ

واحد بزرگ زباني است و از اجزاي مختلفي تشكيا

تأثيري آن عناصر

شده است كه بهلحاظ نحوي در سطح افشي و از

منتظك است» (محمد كريك الكوّاز ،1386 ،صص 52ب

لحاظ معنايي در سطح عمودي قرار دارند .ارتباط اين

 .) 53بنابراين آنچه دربرگيرندة مفهوم اصطالح

دو سطح از طريق اتصاالت نحوي و پيوستگيهاي

سبكشناسي هك بررسي ارز

سبكشناسي زبان يك متن است ،تال
براي كنكا

سبكشناسي

معنايي و منطشي است (ون دايك ،1383 ،ص.)89

درون متن و بررسي كاركردهاي زباني و

ازاينرو بررسي قواعد حاكك بر شيوة تركيب

دستيابي به الگوهاي زبان مشخص براي تفسير متن

واژهها و شكاگرفتن جملهها در يك زمان پايه اصلي

است و آنچه در اين راستا حاصا ميشود،

مطالعۀ سبكشناختي يك متن زباني است و اين همان

بهدستآوردن رابطهاي معنادار ميان فرم و محتواست.

سبك شناسي نحوي است .براي تبيين ارتباط ميان

استفاده از زبان كه نظام پيچيدهاي متشكا از

سبك شناسي نحوي و فراهنجاري نحوي دو تعريف

ساختهاي كوچك و بزرگ متعدّد است ،بايد

ذيا ضروري است :نخست اينكه «نحو عبارت است

بهگونه اي هدفمند صورت گيرد ،تا معنايي كه از آن

از بررسي روابط ميان عناصر ساختمان جمله و قواعد

در قالب كالم فرد يا گفتار حاصا ميشود،

حاكك بر نظك و توالي جملهها » ( crystal, 2003,
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 .)451دوم اينكه «تغيير نظك طبيعي كلمات ،مسير

كلمات با پشتوانۀ معناداري اتفاق ميافتد كه در

انديشه را تغيير مي دهد .وقتي كالم بر مدار نحو

ساختار آيه و كا سوره در هماهنگي كاما است.

طبيعي زبان (نحو معيار) حركت كند ،ديدگاه گوينده

وات ( )wattمعتشد است كه «در متن قرآن

دربارة موضو خنثي و طبيعي است؛ اما تغيير يكي از

دگرگونيهاي تندريتك ،چيدمان غيرطبيعي در

عناصر ج مله از جايگاه طبيعي آن ،به تغيير نگاه

جمالت ،حضور ناگهاني آيهاي كه داراي موضوعي

گوينده منتهي ميشود» (لونگينوس ،1379 ،ص.)66

متفاوت با آيات اطرافش است ،شكاف در ساختار

قرآن كريك در قالب يك متن زباني و كتاب

دستوري ،دگرگونيهاي ناگهاني در درازي آيات و

مشدس مسلمانان ،پديدهاي شگفتانگيز و اثر هنري

تغيير ناگهاني سوم شخص به اول شخص مفرد يا

فاخري است .قرآن متني است سازمانيافته با

جمع مالحظه ميشود» ( ،1977ص .)93ازاينرو در

ويژگيهاي انحصاري خود كه در فرهنگ عرب

اين جستار كوشش شده است ،گوشهاي از زيباييهاي

جاهلي تكوين يافته است .اين متن هرچند در آن

كالم آفرينش در قالب سورة انسان و با تكيه بر

فرهنگ پديد آمده؛ اما به هيچيك از مباني آن فرهنگ

راهكارهاي سبكشناسي نحوي ،تصويرپردازي شود.

وابسته نيست و نميتوان آن را تشليدي صِرف از

شايان ذكر است هدف از نوشتار اين مشاله ،تطبيق

ساختار و سبك زبان عربي در نظر گرفت« .اگرچه

يك نظريه بر قرآن كريك نيست؛ بلكه هدف نشاندادن

قرآن متني فرازماني و گسترة مخاطبان آن فراگير است

گوشهاي از زيباييهاي ظاهري قرآن است .مشصود از

و از جهاتي يك متن عادي نيست؛ اما به يك معنا

كاربرد نظريههاي زبانشناختي تنها نشاندادن اين مهك

متني به زبان بشر است؛ زيرا هك يك رويداد ارتباطي

است كه تمامي صُور و ارز هاي ادبي ب نشدي

و داراي معيارهاي متنيّت است و هك در تحليا آن

ميتواند به بهترين شيوة ممكن در قرآن كريك يافت

ميتوان از قواعد حاكك بر متون بشري استفاده كرد»

شود؛ بهعبارت ديگر زبان مبيّن قرآن ،بازتاب همۀ

(البرزي ،1386 ،ص.)151

زيباييهاي متصور است.

از ويژگيهاي متن قرآن هماهنگي الفاظ و معاني،
استشالل و پيوستگي مطلب ،استفاده از سبكهاي

پيشينة تحقيق

گوناگون و دربرداشتن رازهاي شگفت در عين

پيش از پژوهش حاضر ،مشالهها و پاياننامههاي

سادگي زبان و وضوح بيان ،همانند فصاحت و بالغت

بسياري در زبان عربي و زبان فارسي سوره يا

موجود در آن ،بيانگر اعجاز خاص قرآن و فوق

سورههاي قرآن را خواه از منظر اليههاي گوناگون

توانايي انسان است .بههكپيوستگي معنايي واژگان

بالغي ،آوايي ،نحوي و  ...و خواه از منظر اليۀ نحوي،

كليدي و ارتباط آن با كليۀ مفاهيك واژهها در ساختاري

بررسي سبكشناسانۀ كردهاند

كه برخي از اين

منسجك از جمالت و در ارتباط مستشيك با دليا بيان

پژوهشها به اين شرح است:

آن واژه در جملۀ مدّنظر است .بهعبارتديگر،

« دراسۀ أسلوبيۀ في سورة الكهف» (بررسي

تغييرات معنادار نحوي جمالت در اثر جابجايي

سبكشناسي سورة كهف) ،پاياننامۀ كارشناسي ارشد
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دانشگاه «نجاح الوطنيۀ» ،از پژوهشگر مروان محمد

چه شيوههايي در جهت ايجاد زيباييهاي كالمي،

سعيد عبدالرحمن در سال . 2006

بالغي و موسيشايي بهره برده است.

«ظواهر أسلوبيۀ وفنيۀ في سورة النحا» (نكتههاي

فراهنجاري نحوي

سبكشناسانه و فني سورة نحا) ،پاياننامۀ كارشناسي

تعريف رايج سبك در رو هاي فرماليستي

ارشد دانشگاه «نجاح الوطنيۀ» ،از پژوهشگر أسامۀ

(صورتگرايي) عبارت است از« :خروج از زبان

عبدالمالك إبراهيك عثمان ،در سال . 2001

عادي و خودكار ،يا به تعبيري آشناييزدايي و

«دراسۀ أسلوبيۀ في سورة ص» (بررسي

نا آشناسازي زبان به هدف افزايش زبان ادراك حسّي

سبكشناسي سورة ص) ،مشالۀ علمي  -پژوهشي،

و مشاصد زيبايي شناختي» (اسكولز ،1379 ،ص.)42

مجلۀ آفاق الحضارة اإلسالميۀ ،از پژوهشگران نصراهلل

مسلماً آنچه مشخصۀ زبان ادبي است و آن را از ساير

شاملي و سميۀ حسنعليان در سال  1432هب.ق.

گونههاي سخن متمايز ميكند ،اين است كه زبان

«سورة التكوير ،دراسۀ لغويۀ أسلوبيۀ» (بررسي

معمول در ادبيات ميتواند به رو هاي گوناگون

زباني و سبكشناسي سورة تكوير) ،مشاله ،مجلۀ كليۀ

تغيير شكا يابد .شگردهايي چون تشويت ،تحريف،

اإلمام األعظك ،از دكتر هدي هشام اسماعيا.

موجز ،گزيده و يا حتي واژهگونه كه ميتواند زبان را

در رابطه با سورة «إنسان» نيز پژوهشي با
مشخصات ذيا وجود دارد« :بررسي ساختار سورة
إنسان و دستهبندي آيات آن» ،مشالۀ علمي ب پژوهشي،
فصلنامۀ كتاب قيّك ،از پژوهشگران مريك نساج و
عباس اسماعيلي زاده .ولي در باب سبكشناسي،
به ويژه از منظر بررسي اليۀ نحوي هيچ پژوهشي انجام
نشده است؛ بنابراين در اين پژوهش به بررسي
سبكشناسي نحوي سورة إنسان پرداخته ميشود.

«برجستهسازي در لغت به معناي پيشزمينههاي
آشكار و برجستۀ بهكاررفته و در اصطالح به عدول و
انحراف هنري از هنجار متعارف زبان گفته ميشود»
( .) Leechبه قول شفيعي كدكني اصا مهكّ
برجستهسازي كمك به زيباكردن متن است .شرط
آفرينش ادبي از يك سو رعايت اصا زيباشناسي
است كه نوعي حس زيباشناختي در خواننده ايجاد
ميكند و از طرفي اختاللنداشتن در امر ارتباطي و به
عبارتي ديگر اصا رسانگي كالم است .برجستهسازي

روش تحقيق
در اين مشاله شيوة گردآوري مطالب اسنادي ب
كتابخانه اي و رو

تغيير دهد و به نوعي آن را برجسته سازد.

تحشيق ،تحليلي است .براي

رسيدن به اهداف مشاله كا سوره انسان از ديدگاه
دستوري ارزيابي شد و عناصري كه در ايجاد سبك
ويژهاي از ساختار زباني با مفاهيك ديني تلفيق شده
بودند ،مشخص شد و معلوم گرديد كه اين سوره از

رستاخيز واژگان را در يك متن ادبي در دو گروه
موسيشايي و زبانشناختي تشسيك ميكند» (شفيعي
كدكني ،1384 ،ص .)7ازاينرو مطالعات ادبي زبان با
قاياشدن به يك نظام كلي از ادبيات ميتوان به
سطحي از رابطۀ صورت و معنا رسيد و در اين راستا
مطالعۀ هنجارهاي زباني درك عميقتري از اين مطالعه
را به دست ميدهد .فرماليستها سبك را بر حسب
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عد ول و خروج از معيارها مطالعه ميكردند .ياكوبسن

جمالت درصورتيكه به زيباييآفريني منجر شود ،از

زبانشناس روسي معتشد است كه «ادبيات بههكريختن

ويژگيهاي سيستماتيك زبان است و فراهنجاري

سازمانيافتۀ گفتار متداول است» (ايگلتون، 1383 ،

نحوي ناميده ميشود» (خائفي و نورپيشه، 1383 ،

ص .)4اين تعريف ياكوبسن از ادبيات اصا

ص .) 57درحشيشت در فراهنجاري نحوي ،شاعر يا

فراهنجاري را نشان ميدهد .قاعدهكاهي يا فراهنجاري

نويسنده بهگونهاي خالقانه از قواعد نحوي زبان

يكي از گونههاي برجستهسازي است كه «ليچ» معرفي

هنجار سرپيچي ميكند و به دگرگونسازي اجزاي

كرد « :فراهنجاري عبارت است از قواعد حاكك بر زبان

مرتبشدة جمله مي پردازد و با اين كار موجب

هنجار و مطابشتنداشتن با زبان متعارف» (انوشه،

برجستهسازي در زبان ميشود.

 ،1376ص .)1445بهعبارت ديگر انحراف از نُرم در
حوزة زبانشناسي به هر نو استفادة زباني از كاربرد

تقديم و تأخير

معناشناسيك اشاره دارد ،تا ساختار جمله كه مناسبات

نخستين نو فراهنجاري نحوي ،پديدة تشديك و

عادي و متعارف زبان در آن رعايت نشود .شايان ذكر

تأخير است .تشديك و تأخير عبارت است از :جابجايي

است كه امروزه فراهنجاري «در زبان عربي با واژة

اركان جمله ،بهگونهاي كه آنچه بايد مؤخ ر شود ،مشدّم

(انزياح) شناخته ميشود ،اين اصطالح از ريشۀ «زاح

ميشود و آنچه كه بايد مشدّم باشد ،مؤخر ميشود.

يا زيح» به معناي دورشدن و جداشدن گرفته شده

تشديك و تأخير غالباً براي يك غرض بالغي

است و احتمال ميرود ،مشصود از آن ،دورشدن از

است؛ بهطوريكه اگر آن كلمه در جاي اصلي خود

كاربرد معمول و رايج زبان است» (لوط، 2011 ،

ميماند ،اين غرض بالغي حاصا نميشد.

ص.)11

«جرجاني» دربارة تشديك و تأخير ميگويد :تشديك

يكي از انوا فراهنجاري بر اساس تشسيكبندي

و تأخير يك مسئلۀ پرفايده ،زيبا و با اهداف بسيار

هشتگانۀ ليچ ،فراهنجاري نحوي است كه در اين مشاله

است كه براي خواننده لطافت و ظرافتهايي ايجاد

به آن توجه ميشود .دستورزبان شاما مباحث صرفي

ميكند؛ چراكه خواننده مطلبي را ميخواند كه

و نحوي است؛ يعني در هر زباني از لحاظ صرفي و

گو نواز است ،ساس در پي راز اين گو نوازي

نحوي قواعد خاصي حاكك است كه عدول از آن با

برميآيد و درمييابد كه يك واژه از جاي خود به

رعايت اصول جمالشناسيك و رسانگي باعث

جاي ديگري منتشا شده است (جرجاني ،بيتا،

برجستهسازي ميشود (شفيعي كدكني، 1385 ،

ص.)106

ص.)12

تشديك و تأخير از اسلوبهاي معاني قرآن و يكي

مشصود از فراهنجاري نحوي ،جابجايي عناصر

از اسباب اجمال است .در قرآن كريك برخي الفاظ

جمله و تأثير بر ساختمان و نيز كاربرد صورتهاي

مشدم يا مؤخر از جايگاه خويش ،در آيات آورده

نامتعارف در زبان است« .هر نو انحراف از فُرم

شدهاند .اين كار عالوه بر اصولي و نظاممندبودن آن

خودكار زبان و ايجاد دگرگوني در ساختار نحوي در

بر اعجاز بياني قرآن نيز داللت دارد ،همچنين بر
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زيبايي اسلوب و شيوايي تعبير و حسن سبك نيز
ميافزايد.
با تأما در آياتي كه جزئي از جمله بر جزء ديگر

آياتي كه درك معناي آنها ظاهراً دشوار است؛ اما
زماني كه مشولۀ تشديك و تأخير در آنها بررسي
ميشود ،معناي آنها روشن و واضح ميشود.

مشدم شده است ،درمييابيك كه تشديك يا جنبۀ

آياتي كه درك معناي آنها بهحسب ظاهر دشوار

موسيشايي دارد و يا جنبۀ معنايي؛ البته ممكن است

نيست؛ اما داليلي وجود دارد كه اجزايي از اين آيات

تركيبي از اين دو هدف نيز با هك باشد كه بخشي از

بر اجزاي ديگر مشدم و يا مؤخر ميشود (ر.ك:

اين آيات را تحليا ميكنيك.

شاهسوندي ، 1382 ،ص .)132به نظر ميرسد بيشتر

در آيۀ « فَاصْبِرْ لِحُكْكِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُكْ آثِمًا أَوْ
كَفُورًا» (اإلنسان« ،)24/منهك» مشدم شده است كه اصا

تشديكهايي كه در آيات سورة انسان وجود دارد ،جنبۀ
دو تشسيكبندي سيوطي را شاما ميشود.

عبارت »ال تُطع آثماً أو كفوراً منهك» .حال بايد ديد كه

از جمله تشديكهايي كه به نظر ميرسد ،بهدليا

با اين تشديك چه زيبايي به اين آيه افزوده شده است.

رعايت موسيشي آيات به وجود آمده باشد ،تشديك در

در نگاه اول درمي يابيك كه اين تشديك ،قافيه يا واژة

آيۀ «إِنَّ هَؤُلَاءِ يحِبُّونَ الْعَاجِلَۀَ وَيذَرُونَ وَرَاءَهُكْ يوْمًا

آخر اين آيه را هماهنگ با آيههاي ديگر قرار ميدهد؛

ثَشِيلًا» (اإلنسان )27/كه اصا آيه «يذرونَ يوماً ثشيالً

زيرا آيههاي پيش و پس از اين آيه با كلمات

وراءهك» بوده است و به دليا رعايت موسيشي آيهها

«مَشْكُورًا ،تَنْزِيلًا ،أَصِيلًا ،طَوِيلًا و ثَشِيلًا» پايان مييابد كه

بر مفعول و صفت «يوما ثشيال» مشدم ميشود.

از نظر موسيشي هماهنگ با يكديگر است .البته تشديك

در كنار اين جنبۀ موسيشايي صِرف ممكن است،

يك جزء جمله بر جزء ديگر فوايد بالغي ديگري نيز

در برخي از آيات عالوه بر جنبۀ موسيشايي ،جنبۀ

دارد؛ مانند حصر يا اهميت بخش مشدّمشده كه البته

معنايي نيز مدّنظر باشد؛ براي مثال در آيۀ «إِنَّ هَذِهِ

جنبۀ موسيشايي تشديك بر جنبههاي معنايي آن برتري

تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا» ( ،)29عالوه بر

دارد .دربارة رابطۀ تشديك و تأخير با بالغت« ،محمّد

غرض موسيشايي تشديك «إلي ربه» ب به پروردگار

ب

عبدالمطلب» گفتهاست« :بحث تشديك و تأخير كه در

بر «سبيال» ب راهي را ب يك غرض ديگر معنايي نيز

علك معاني بررسي ميشود ،اهميت ويژهاي دارد.

وجود دارد كه ممكن است حصر راه بر پروردگار

اهميت اين امر از اينروست كه عدول از هنجارهايي

باشد؛ بهعبارت ديگر اين آيه بر اين امر تأكيد دارد كه

كه طابع قواعد زبان است ،نوعي تلنگر هنري است كه

انسان نبايد جز راه خدا در هيچ راهي پا بگذارد.

خالق اثر آن را به خواننده وارد ميكند» (، 1994

در آيهاي ديگر نيز شاهد اينگونه تشديك هستيك،

صص 271و  .)272دراينباره ميتوان به نظر سيوطي

در آيۀ « يدْخِاُ مَنْ يشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُ كْ

اشاره كرد :سيوطي معتشد است كه تشديك و تأخر در

عَذَابًا أَلِيمًا (« )31الظالمين» مشدّم شدهاست .اصا اين

قرآن كريك دو جنبه دارد:

جمله «أعد للظالمين عذابا أليما» بوده است كه عالوه
بر جنبۀ موسيشايي ،نشاندهندة نوعي تأكيد بر
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«ظالمان» است؛ يعني عذاب خداوند شاما هيچكس

كه بايد ذكر ميشد؛ ولي از آنجا كه به حشيشت

جز ظالمان نميشود.

نميرسد ،اين امر بزرگ و فخيك در ذهن تجلي

البته با ذكر آيههايي كه براي مثال آورديك ،در پي

ميكند.

اين نيستيك كه بگوييك يك جانب هر تشديمي در اين

نخستين نمونه از حذف كه در پي بررسي آن در

سوره ،ناچار به موسيشي باز ميگردد؛ چراكه با نگاهي

اين سوره هستيك ،حذف يك كلمه است كه ميتوان

به آيۀ « وَمِنَ اللَّياِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيلًا طَوِيلًا ()26

به حذف مشارٌإليه در آيههاي زير اشاره كرد:

درمييابيك كه هيچ قصد موسيشايي در كار نبوده است؛

در آيۀ «إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُكْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيكُكْ

زيرا «من الليا» كه بر «فاسجد له» مشدّم شده است ،در

شماست و سعي

مَشْكُورًا» (( ) 22ترجمه :اين پادا

شما قدرداني ميشود) .اسك اشارة «هذا»

صورت مشدّمنشدن و رعايت اصا نحوي نيز خللي به

و تال

موسيشي آيه وارد نميكرد .در اين آيه تنها نكتهاي كه

بدون ذكر مشارٌإليه آمده است .پس از سيزده آيه كه

به ذهن متبادر مي شود ،اين است كه اين تشديك براي

خداوند نعمتهاي مخصوص بهشتيان را ذكر كرده ،

يك غرض معنايي است .بهترين غرضي كه با تشديك

اين آيه آمده است تا بگويد كه اين نعمتها پادا

«من الليا» در اين آيه استنباط ميشود ،اهميت عبادت

تال

خداوند در شب است.

نيازنداشتن به ذكر آن است؛ زيرا نعمتهاي بهشتي

در آيۀ «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيكَ الْشُرْآنَ تَنْزِيلًا» () 23
نيز ميتوان جنبۀ موسيشايي را ناديده گرفت؛ زيرا اگر

مؤمنان است .حذف مشارٌإليه از سويي به دليا

كه در آيات قبا ذكر شده است را خداوند با بيان
«هذا» پادا

نيكوكاران ميداند.

اصا ترتيب نيز رعايت ميشد ،اينگونه بود« :إِنَّا نَحْنُ

در آيۀ «إِنَّ هَؤُلَاءِ يحِبُّونَ الْعَاجِلَۀَ وَيذَرُونَ وَرَاءَهُ كْ

نَزَّلْنَا الْشُرْآنَ عَلَيكَ تَنْزِيلًا» .تشديك «عليك» در اين آيه

يوْمًا ثَشِيلًا» (( )27ترجمه :آنها زندگي زودگذر دنيا را

ممكن است براي حصر باشد؛ يعني قرآن بر تو (اي

دوست دارند؛ درحاليكه روز سختي را پشت سر

پيامبر ص) نازل شده است ،نه بر شخصي ديگر.

خود رها ميكنند) ،نيز مشارٌإليه بهدليا وجود قرينه
حذف شده است .قرينۀ آن ذكر دو واژة «آثماً و

حذف

كفوراً» در سه آيه پيشتر است .ممكن است حذف

حذف از نظر لغوي برداشتن يا زدودن است و از

مشارٌإليه براي فراگيربودن دايرة شمول آن نيز باشد؛

نظر اصطالحي برداشتن جزئي از كالم يا كا آن

يعني با اين حذف ذهن ،هر انساني كه جزء مؤمنان و

به دليا بودن يك قرينه .البته «تمام حسّان» ميگويد:

خوبان نباشد را در خود تصور ميكند.

حذف در قرآن به تركيب زبان مربوط ميشود و نه به

از اين نو حذف و اغراض آن در آيۀ «إِنَّ هَذِهِ

مضمون آن (حسّان ،1993 ،ص .)380از ويژگيها و

تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ( )29نيز وجود

محسّنات حذف در قرآن كريك كه «زركشي» نيز به آن

دارد.

اشاره ميكند ،تفخيك و بزرگداشت است؛ زيرا ذهن
مخاطب در جستجوي حشيشت ميرود ،فراتر از آنچه
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جايگزيني فعل معلوم بهجاي مجهول

ظرفهايي سيمين و قدحهايي بلورين گردانيده

از آنجا كه در فعا مجهول فاعا حذف ميشود و

ميشود» .اگر نيك ببينيك ،درمييابيك كه اين حذف،

مفعولبه نائب فاعا ميشود ،ميتوان كاربرد فعا

عالوه بر نيازنداشتن به ذكر فاعا ممكن است ،به

مجهول را در مبحث حذف بررسي كرد.

دليا اهميت عما گرداندن ظرفهاي غذا و نوشيدني

در زبان عربي حذف فاعا منجر به استفاده از

باشد؛ يعني مهك نيست كه چه كسي براي اها بهشت

فعا مجهول ميشود؛ بهعبارتديگر فعا مجهول

ظرفهاي پر از غذا و نوشيدني را ميگرداند؛ بلكه

فعلي است كه فاعا آن مشخص نباشد .اهداف حذف

مهك نفس عما است.

فاعا در زبان عربي ممكن است يا لفظي باشد يا
معنوي:
اهداف لفظي حذف فاعا عبارت است از:
الف) اختصار در كالم
ب) رعايت سجع بين كلمات
اهداف معنوي حذف آن نيز عبارت است از:
الف) آگاهينداشتن از فاعا
ب) مشهوربودن فاعا و نيازنداشتن به ذكر آن
ج) ترس از فاعا يا ترس بر او(حسن ،بيتا،
ص) 97
در سورة انسان نيز شاهد كاربرد چند فعا
مجهول در برخي از آيهها هستيك ،مانند آيۀ« :وَدَانِيۀً
عَلَيهِكْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا » ( )14ترجمه :و
درحالي است كه سايههاي درختان بهشتي بر آنها فرو
افتاده و چيدن ميوههايش بسيار آسان شده است .در
اين آيه حذف فاعا كه درواقع خداوند سبحان است
(خداوند چيدن ميوه هايش را بسيار آسان كردهاست)،
بهدليا نياز نداشتن به ذكر آن انجام شده است .عالوه
بر جنبۀ معنايي حذف فاعا ،از نظر ظاهر نيز اين
حذف منجر به ايجاز در كالم ميشود.
در آيۀ «وَيطَافُ عَلَيهِكْ بِآنِيۀٍ مِنْ فِضَّۀٍ وَأَكْوَابٍ
كَانَتْ قَوَارِيرَا» ( )15نيز فاعا حذف شده است .حال
به ترجمۀ اين آيه بنگريك« :و در گرداگرد آنها

كاربرد فعا مجهول در اين آيه نكتۀ ديگري نيز
دارد ،در اين آيه فعا «يُطافُ» به كار رفته است.
درصورتيكه همين فعا در آيۀ «وَيطُوفُ عَلَيهِكْ وِلْدَانٌ
مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيتَهُكْ حَسِبْتَهُكْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (،)19
(ترجمه :و بر گردشان نوجواناني جاوداني ميگردند
كه هرگاه آنها را ببيني گمان ميكني مرواريد
پراكندهاند) ،به صورت معلوم به كار رفته است.
نكته اي كه از اين تغيير و دوگانگي به ذهن ميرسد،
اين است كه در آيۀ پيش كه فعا به صورت مجهول
به كار رفته است ،هدف لوازم و وسايلي بود كه
گردانده ميشوند؛ درحاليكه در اين آيه كه اين فعا
معلوم به كار رفته است ،مراد خودِ گردانندگان هستند.
در ادامۀ اين هدف از كاربرد فعا مجهول ميتوان
به آيۀ « وَيُسْشَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا () 17
ترجمه :جامهايي به آنها نوشانده ميشود كه لبريز از
شراب طهوري آميخته با زنجبيا است .در اين آيه نيز
به ذكر فاعا نيازي نيست و اهميت انجام عما است.
شايد زيباترين كاربرد فعا مجهول در آيۀ «عَالِيهُ كْ
ثِيابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّۀٍ
وَسَشَاهُكْ رَبُّهُكْ شَرَابًا طَهُورًا ( )21باشد .چرا معتشديك
زيباترين كاربرد در اين آيه است؟ اين آيه در ادامۀ
آياتي است كه به اها بهشت اختصاص دارد .ترجمه:
بر اندام آنها [= بهشتيان] لباسهايي از حرير نازك
سبزرنگ و از ديباي ضخيك است و دستبندهايي از
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نشره بر آنها پوشانده شده است و پروردگارشان شراب

نسبت به يكنواختبودن متن زيباتر است (الشزويني،

طهور به آنان مينوشاند .پروردگار متعال در حاليكه

 ،2003ص .)69شايد بتوان گفت هدف از كاربرد

در يكجا از فعا مجهول استفاده كرده است ،در جاي

التفات در اين دو آيه بيان بزرگي و عظمت

ديگر از فعا معلوم استفاده ميكند كه اتفاقاً فاعا

اطعامكردن مؤمنان در نزد خداوند است؛ چراكه

خداوند تبارك و تعالي است .بهعبارتديگر فاعلي كه

خداوند تبارك و تعالي دليا اين اطعام را از زبان آنان

دستبندهاي نشره به دست بهشتيان ميكند ،مشخص

ذكر كرده است.

نيست؛ ولي فاعلي كه شراب پاكيزه به بهشتيان

زيبايي كار زماني افزوده ميشود كه مالحظه

مينوشاند ،ذكر شده است كه براي تأكيد بر اينكه اين

ميكنيك ،پس از اينكه در اين دو آيه كالم از غايب به

كار را خودِ خداوند انجام ميدهد و نه فرشتگان و

متكلك و مخاطب منتشا شدهاست ،دوباره كالم از اين

خدمتكاران ،فاعا ذكر ميشود كه زيبايي اين آيه را

سبك به سبك پيشين خود باز ميگردد .در آيۀ بعد

دوچندان كرده است.

آمده است« :إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
( ) 10كه سبك متكلك در اين آيه با آمدن آيۀ بعد به

التفات
يكي از پديدههايي كه در ذيا مبحث فراهنجاري
مطرح ميشود ،پديدة التفات است .التفات از نكتههاي
بالغي توجهبرانگيز در كتب بالغي و تفسيرهاي
قرآني است .زبانشناسان نيز در نظريات سبكشناسي
به آن اشاره ميكنند و آن را نوعي فراهنجاري
ميدانند .التفات منتشاشدن كالم از تكلك ،خطاب يا
غيبت به حالتي ديگر است (الشزويني ،2003 ،ص.)67
در آيۀ «وَيطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتِيمًا
وَأَسِيرًا» ( )8درحاليكه كالم دربارة مؤمنان و
اطعام كردن آنان است ،ضمير از غايب به متكلك و
مخاطب تغيير مييابد و آيۀ بعد اينچنين ميشود:
«إِنَّمَا نُطْعِمُكُكْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُكْ جَزَاءً وَلَا
شُكُورًا» ( )9ما بهخاطر رضاي خدا شما را اطعام
ميكنيك.
بالغت يا زيبايي سبك التفات در اين است كه ب
طبق قول زمخشري ب كالم هنگامي كه از يك سبك و
صيغه به سبك و صيغۀ ديگري منتشا ميشود ،توجه
شنونده را جلب مي كند و او را آگاه ميكند و اين امر

غايب بازميگردد« :فَوَقَاهُكُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيوْمِ وَلَشَّاهُكْ
نَضْرَةً وَسُرُورًا (.)11
حال نگاهي به آيات  20تا  28اين سوره
مي اندازيك تا زيبايي سبك التفات را بيشتر دريابيك:
وَإِذَا رَأَيتَ ثَكَّ رَأَيتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (.)20
و هنگامي كه آنجا را ببيني ،نعمتها و ملك
عظيمي را ميبيني.
عَالِيهُكْ ثِيابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ
مِنْ فِضَّۀٍ وَسَشَاهُكْ رَبُّهُكْ شَرَابًا طَهُورًا (.)21
بر اندام آنها [بهشتيان] لباسهايي از حرير نازك
سبزرنگ و از ديباي ضخيك است و با دستبندهايي از
نشره آراستهاند و پروردگارشان شراب طهور به آنان
مينوشاند.
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُكْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيكُكْ مَشْكُورًا
(.)22
اين پادا

شماست و سعي و تال

قدرداني ميشود.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيكَ الْشُرْآنَ تَنْزِيلًا (.)23

شما
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مسلماً ما قرآن را بر تو نازل كرديك.

«قاعده افزايي بر خالف فراهنجاري ،انحراف از قواعد

فَاصْبِرْ لِحُكْكِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُكْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

زبان هنجار نيست؛ بلكه اعمال قواعدي بر قواعد زبان
هنجار به شمار ميرود و به اين ترتيب ماهيتاً از

(.)24
پس در (تبليغ و اجراي) حكك پروردگارت

فراهنجاري متمايز است» (صفوي ،1384 ،ص.)35

و از هيچ گنهكار يا كافري از آنان اطاعت

اين مشوله در ظاهر كالم متن صورت ميگيرد و در

شكيبا با
مكن.

وَاذْكُرِ اسْكَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (.)25

كليت اثر منجر به پيدايش نظك و توازن ميشود.
«ياكوبسن نخستين بار قاعدهافزايي را مطرح كرد

و نام پروردگارت را هر صبح و شام به ياد آور.

و معتشد بود كه «قاعدهافزايي را ميتوان توازن در

وَمِنَ اللَّياِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيلًا طَوِيلًا (.)26

وسيعترين مفهوم خو د دانست كه از طريق تكرار

و در شبانگاه براي او سجده كن و مشداري

كالمي به وجود ميآيد» (جعفري ،1385 ،ص.)13

طوالني از شب ،او را تسبيح گوي.
إِنَّ هَؤُلَاءِ يحِبُّونَ الْعَاجِلَۀَ وَيذَرُونَ وَرَاءَهُ كْ يوْمًا
ثَشِيلًا (.)27
آنها زندگي زودگذر دنيا را دوست دارند؛
درحاليكه روز سختي را پشت سر خود رها ميكنند.
نَحْنُ خَلَشْنَاهُكْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُكْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا
أَمْثَالَهُكْ تَبْدِيلًا (.)28

افزوني قواعدي بر قواعد زبان خودكار توازن ايجاد
ميكند و به نظر شفيعي كدكني عاما پديدآوردن
موسيشي در كالم در كليترين مفهوم خود است.
«توازن در اينجا در گستردهترين معناي خود است؛
يعني هر نو آهنگ و وزني كه در سه سطح آوايي،
واژگاني و نحوي بررسي ميشود .اين توازن از
«تكرار كالمي» حاصا ميشود و از وزن عروضي و

در اين آيات ابتدا سخن از مفرد مخاطب است،

قافيه ،تا تكرار واجها و واژهها و جملهها در

ساس به مفرد غايب (خداوند) و جمع غايب (اها

چارچوب آن قرار ميگيرد» (باراني ،1383 ،ص.)63

بهشت) منتشا ميشود ،تا به بهشتيان و خداوند

اين تكرارها كه الشاگر بالشوه هستند ،اگر بتوانند با

نعمت دهنده آنها اشاره كند ،ساس كالم از صيغۀ

محتوا ارتباط برقرار كنند از ارز

بيشتري

غايب به صيغۀ جمع مخاطب منتشا ميشود و پس از

برخوردارند .توازن نحوي در قالب هكنشينسازي و

آن به مفرد مخاطب .،در آخر نيز موضو سخن

جانشينسازي نششي شكا ميگيرد كه هركدام به

كافرين و بدكاران هستند كه كالم به صيغۀ جمع

صورت تكرار منظك و تكرار نامنظك در زبان ايجاد

غايب باز ميگردد و زيبايي سبك التفات به نحو

مي شوند .نحو به معني ميزان توانايي نويسنده در طرز

احسن كاما ميشود.

قراردادن اجزاي جمله به ميزان تناسب است.
«يكي از مهكترين نكتههايي كه در شعر و

توازن نحوي
يكي ديگر از نشانههاي برجستهسازي كه در زبان
شعر و اثر ادبي روي ميدهد ،قاعدهافزايي است.

بهطوركلي در هنر با كلمهها سر و كار دارند ،بالغت
جمله است؛ يعني آگاهي از طرز كاربرد اجزاي جمله
(شفيعي كدكني ،1383 ،ص.)93
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در نگاه اول با درنظرگرفتن واژهاي براي ساخت

ارتباط با زبان عادي را قطع نكرده و با اين نگاه،

كلمه ،كا جمله در ذهن تداعي ميشود؛ اما در هنگام

تشخصي خاص به كالم خود داده و اين از محاسن

ساخت آن تعيين هر واژه ،انتخاب واژة بعدي را

قرآن كريك است.

محدود ميسازد .بنابراين ميتوان اذعان داشت كه

با نگاهي در آيات سورة «إنسان» مشاهده ميكنيك

تكرار جملهها در قالب كوتاه يا جملۀ بلند ساختار

كه در چند جاي اين سوره آيهها به صورت دسته به

تغيير ميكند و چيدمان

دسته نو هاي توازن نحوي را به وجود آوردهاند؛

سليس و طبيعي جمالت را دستكاريهاي زباني

براي مثال در آيههاي  2تا  ،5آيهها با آمدن حرف

ميكند .بهعبارتي اين تكرارها كه گاهي با

مشبّهه بالفعا «إن» شرو شدهاند:

معيار زبان را دستخو

برهكخوردن ترتيب نحوي اجزاي جمله همراه است،
افزون بر عاما موسيشايي گاهي بهسبب ضرورتهاي
بالغي مانند تأكيدورزي ،يادآوري ،جلبتوجه
خواننده و برجستهسازي قسمتي از كالم است.
از ديدگاه تالرمن «بسامد باالي ساخت نحوي
يعني تكرار يك ساخت نحوي كه بيش از بشيۀ
ساختها وجود داشته باشد ،خنثيبودن و بينشان
بودن نحوي ،يعني جمالتي كه تأكيد خاصي روي آنها

إِنَّا خَلَشْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَۀٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ
سَمِيعًا بَصِيرًا (اإلنسان.)2/
إِنَّا هَدَينَاهُ السَّبِياَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
(اإلنسان.)3/
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِاَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا
(اإلنسان.)4/
إِنَّ الْأَبْرَارَ يشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
(اإلنسان.)5/

نيست و روان طبيعي خود را داراست و شكّ زباني

هر چهار آيه يك ساخت نحوي واحد دارند كه

كاربران بومي كه همواره تشخيص ميدهند كدام

اين امر عالوه بر هماهنگبودن از نظر موسيشي ،از

معمولتر است ،تعيينكنندة

نظر معنايي نيز يك داللت را دارد .بهعبارتديگر

ساخت در زبان مادريا

ساختار نظاممند پايه در نحو طبيعي هر زبان عادي

همانگونه در مباحث ديگر نيز آمده است ،شرو

(هنجار) است» ()Tallerman, 1998, 148؛ بنابراين

جمله با «إن» نشاندهندة تأكيد است و با توجه به

نتيجه آن است كه ساختار نحوي جمالت ،پايه و

شك داشتن مخاطب دربارة موضو ذكرشده با اين

اساس شكاگيري يك سبك است .بهعبارتي انوا

حرف شرو ميشود ،تا شكّ مخاطب را برطرف كند.

واژهها و تعداد آنها اندازة جمالت (كوتاهي ،بلندي

در جايجاي اين سوره ،دو آيه يا سه آيه نوعي

و )...روابط جمالت با هك و ...در ايجاد سبكهاي

توازن ايجاد كردهاند كه عالوه بر توازن نحوي ،توازن

متعدّد داراي اهميت فراوان هستند .يكي از

موضوعي را نيز شاما ميشود؛ براي مثال آيۀ هفت و

مشخصههاي بارز متن قرآن كريك ،وجود همين

هشت (يوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيخَافُونَ يوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

تفاوتهاي ساختاري است كه شالودة سبك خاص

 /وَيطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتِيمًا وَأَسِيرًا) به

قرآني در آن نهفته است؛ يعني در عين حال كه

بندگان درستكار خداوند اختصاص دارد كه اين دو

هدايت بشريت را از طريق اين متن بر عهده گرفته ،

آيه از نظر نحوي و ساختاري متوازن هستند .مثالهاي
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ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه به آنها اشاره
ميكنيك:

تشخص نحوي
در سطح نحوي پيوند واژهها با يكديگر در محور

إنَّمَا نُطْعِمُكُكْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُكْ جَزَاءً وَلَا

همنشيني نشد و بررسي ميشود .بهعبارتديگر ارتباط

شُكُورًا ( )9إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

واژهها با يكديگر در سطح نحوي و دستوري تحليا

(.)10

ميشود« .بررسي ساخت نحوي از شكاشناسي

اين دو آيه كه با تأكيدِ «إن» نيز آغاز شده است،

جملهها بهلحاظ خبري و انشاييبودن آنها و جايگاه

به طعام دادن فشرا از طرف مؤمنان و دليا اين

اجزاي جمله مانند اسكها ،فعاها ،قيدها وحتي

طعامدادن اشاره ميكند.

حروف اضافه و ربط و نظاير آنها آغاز ميشود و به

در ساختار زباني ،همنشينسازي نششي جمالتي

بافت اثر ميرسد» (.)123، 1965 ،chomsky

كه از لحاظ ساختاري متفاوت هستند؛ اما معناي

نسبت جملههاي اسميه به فعليه

يكساني را الشا ميسازند ،عالوه بر توازن نحوي نوعي

از آنجا كه جملههاي اسميه و فعليه هريك داللت

توازن در معنا نيز به وجود ميآورد؛ بهعبارتي گاهي

ويژة خود را دارد ،بخشي از پژوهش فراواني

آرايشهاي نحوي متفاوت معناي معادلي را به ذهن

جملههاي اسميه و فعليه را بررسي ميكند؛ همانطور

خواننده متبادر ميكنند.

كه ميدانيك در زبان عربي جملههاي فعليه داللت بر

فَوَقَاهُكُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيوْمِ وَلَشَّاهُكْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
( )11وَجَزَاهُكْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّۀً وَحَرِيرًا (.)12
اين دو آيه كه درواقع سه عبارت هكموضو
هستند ،پادا

خداوند در برابر عما صالح بندگان

مخلص خود را دربردارد كه از نظر معنايي و از نظر
نحوي كامالً متوازن هستند.
در اين سه جمله از سه فعا دومفعولي استفاده
شده است كه مفعول اول در هر سه جمله ،ضمير
«هك» است و مفعول دوم نيز يك اسك ظاهر .ترتيب
چينش اجزاي اين سه جمله به شكا زير است:
فعا ،مفعول اول ،فاعا ظاهر ،مفعول دوم يا فعا،
فاعا مستتر (پنهان) ،مفعول اول ،مفعول دوم.
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُكْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيكُكْ مَشْكُورًا () 22
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيكَ الْشُرْآنَ تَنْزِيلًا (.)23

تجدد و حدوث ميكنند و جملههاي اسميه داللت بر
ثبوت ميكنند .البته به شرطي جملههاي اسميه داللت
بر ثبوت ميكنند كه خبر آنها يا اسك باشد يا جملۀ
اسميه (الشزويني ،2003 ،ص .)67جملههاي اسميه 15
و جملههاي فعليه  40كه تعداد جملههاي فعليه و
جملههاي اسميهاي كه خبر

جملۀ فعليه است و

داللت بر تجدد و حدوث ميكند ،بسيار بيشتر از
جملههاي اسميۀ دال بر ثبوت است.
ميتوان اينطور بيان كرد كه بيشتر جملههاي
اسميه كه داللت بر ثبوت دارند ،مربوط به كارهايي
است كه از جانب خداوند است و بيشتر جملههاي
فعليه كه داللت بر تجدّد و حدوث دارند ،براي
كارهايي كه از جانب انسان است ،استفاده شده است.
پژوهشهاي ديگري نيز صحت نظر نويسنده را تأييد
ميكنند ،مانند هومن ناظميان در پژوهشي مربوط به
سورة واقعه ميگويد« :در برخي از آيات سورة واقعه
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مي بينيك كه وقتي قرار است عما به انسان نسبت داده

نكتهاي كه در باب استفاده از فعاهاي ماضي و

شود ،فعا به كار رفته« :تخلشونه»« ،تزرعونه» ،

مضار وجود دارد ،اين است كه اغلب فعاهاي

«أنزلتموه» و «أنشأتك»؛ اما وقتي همان عما ،به خدا

ماضي كه در اين سوره وجود دارد ،داللتكننده بر

نسبت داده مي شود ،از صيغۀ اسك فاعا استفاده شده

آينده است ،خواه به دليا داللت معنايي باشد و خواه

و

بهدليا داللتهايي كه از طريق كاربرد حاصا ميشود؛

است:

«الخالشون»،

«الزارعون»،

«المُنزلون»

مانند كاربرد فعا ماضي در اسلوب شرط و دعا كه

«المُنشئون».
در سورة انسان نيز براي كارهايي كه از طرف

داللت بر آينده دارند.

خداوند است ،آياتي وجود دارد ،مانند آيۀ «اِنَّا خَلَشْنَا

مثال فعاهاي ماضي داللتكننده بر آينده:

الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَۀٍ أَمْشَا جٍ نَبْتَلِيهِ» ( ) 2يا آيۀ «إِنَّا هَدَينَاهُ

يوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيخَافُونَ يوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
(اإلنسان) 7/

السَّبِياَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (.)3
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِاَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (.)4
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُكْ جَزَاءً (.)22

آنها به نذر خود وفا ميكنند و از روزي كه شر و
عذابش گسترده است ،ميترسند.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيكَ الْشُرْآنَ تَنْزِيلًا (.)23
ازسوي ديگر براي كارهايي كه از طرف انسان رخ

فَوَقَاهُكُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيوْمِ وَلَشَّاهُكْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
(اإلنسان) 11/

ميدهد ،از جملههاي فعليه استفاده شدهاست ،مانند

(بهخاطر اين عشيده و عما) خداوند آنان را از

آيۀ « يوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيخَافُونَ يوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا»

شر آن روز نگه داشت و شادي و سرور را به آنها

(.)7

هديه داد.
وَيطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتِيمًا وَأَسِيرًا

(.)8

در اين آيات و چند آيهاي كه در پي خواهد آمد،
مالحظه ميكنيك كه اين اتفاقات هنوز رخ نداده است؛

فَاصْبِرْ لِحُكْكِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُكْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا
(.)24

اما با اين حال از فعا ماضي استفاده شده است .يكي
از معاني استفاده از فعا ماضي در غير زمان خود

تعداد فعاهاي ماضي  ،30فعا هاي مضار  21و
فعاهاي امر . 5

(مضار و آينده) ،حتميالوقو بودن آن فعا است.
براي روشنشدن موضو  ،مثالي در فارسي ميآوريك:
فرض كنيك كه دو تماشاگر مسابشۀ فوتبال هريك تيك

جدول تعداد فعلها

فعا

تعداد

درصد

ماضي

30

% 53

مضار

21

% 37

امر

5

% 10

مجمو

56

% 100

خود را تشويق مي كنند ،پيش از پايان بازي يكي از
تماشاگران به دوست خود ميگويد« :تيك تو باخت،
تمام شد» .منظور اين تماشاگر اين نيست كه بازي
تمام شده است؛ بلكه براي حتميالوقو

بودن

شكست تيك رقيب ،بهجاي فعا مضار يا آينده از
فعا ماضي استفاده ميكند.
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به چند آيۀ ديگر از سورة إنسان نگاه كنيك:
«وَجَزَاهُكْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّۀً وَحَرِيرًا» (.)12
و در برابر صبرشان ،بهشت و لباسهاي حرير
بهشتي را به آنها پادا

« وَإِذَا رَأَيتَ ثَكَّ رَأَيتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا» (.)20
و هنگامي كه آنجا را ببيني نعمتها و ملك
عظيمي را ميبيني.

داد.

و آيۀ ديگري كه ميفرمايد« :وَدَانِيۀً عَلَيهِكْ ظِلَالُهَا
وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا» (.)14

طول آيهها
يكي از ويژگيهاي تشخص نحوي در زبان،

و درحالي است كه سايههاي درختان بهشتي بر

طول جملههاست .در سورة إنسان برخالف سورههاي

آنها فرو افتاده است و چيدن ميوههايش بسيار آسان

جزء  29و  30كه داراي آيههاي كوتاه هستند ،عمدتاً

شد.

شاهد آيههاي طوالني و چندجملهاي هستيك؛
در اين دو آيه نيز منظور اين نيست كه خداوند

بهطوريكه از  31آيه در اين سوره تنها  7آيه از يك

جزاي آنها را در گذشته داده؛ زيرا هنوز قيامتي برپا

جمله تشكيا شده است كه اين  7آيه نيز نسبتاً

نشده است ،تا بندگان حسابرسي شوند و به آنها

طوالني است.

داده شود؛ بلكه اين كاربرد فعا ماضي

پادا

نشاندهندة حتميالوقو بودن اين فعا است.
« عَالِيهُكْ ثِيابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا
أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّۀٍ وَسَشَاهُكْ رَبُّهُكْ شَرَابًا طَهُورًا» (.)21

بهطور مثال آيۀ «إِنَّا خَلَشْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَۀٍ أَمْشَا جٍ
نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» ( )2از سه جمله و آيۀ
«إِنَّ الْأَبْرَارَ يشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ( )5از
دو جمله تشكيا شده است.

بر اندام آنها [= بهشتيان] لباسهايي است از

بررسي طول آيههاي اين سوره زماني اهميت

حرير نازك سبزرنگ و بر آنها ديباي ضخيك و

خود را نشان مي دهد كه ما شاهد آيات كوتاه در

دستبندهايي از نشره پوشانده شده است و

سورههاي قبا و بعد از سورة انسان هستيك .آيههاي

پروردگارشان شراب طهور به آنان نوشاند.

سورة انسان كه غالباً با عطف يا با آمدن صفتهاي

همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد ،عالوهبراين
فعاها كه از نظر معنايي داللت بر مضار و آينده
دارند ،فعاهاي ماضي نيز وجود دارد كه چون به دليا
كاربرد در اسلوب شرط معناي آن به آينده داللت
دارد:
« وَيطُوفُ عَلَيهِكْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيتَهُ كْ
حَسِبْتَهُكْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا» (.)19
و ب ر گردشان (براي پذيرايي) نوجوانان جاوداني
مي گردند كه هرگاه آنها را ببيني ،گمان ميكني
مرواريد پراكندهاند.

متوالي طوالني شده است ،عالوه بر جنبۀ موسيشايي
داللتهايي نيز دارد .شايد نزديكترين داللت ي كه در
ذهن مجسّك ميشود ،اين است كه مضمون اين آيات
به نحوة زندگي مؤمنان در بهشت و نعمتهايي كه
خداوند براي آنها فراهك كرده است ،ميپردازد؛ مثالً
در آياتي كه ذكر شد و آيات ذيا اين موضو كامالً
مشخص است:
عَينًا يشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (.)6
چشمهاي كه بندگان خاص خدا از آن مينوشند
و از هرجا بخواهند ،آن را جاري ميسازند.
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فَوَقَاهُكُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيوْمِ وَلَشَّاهُكْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
(.)11

بهر استي كيست كه از خواندن اين آيات و
انديشيدن در آنها لذت نبرد؟

خداوند آنان را از شر آن روز نگه ميدارد و آنها
را ميپذيرد ،درحاليكه غرق شادي و سرورند.
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا
زَمْهَرِيرًا (.)13

استفهام
آغازشدن سوره با استفهام «ها» كه طبق فرمايش
عالمه طباطبايي براي تثبيت مطلب است و درنتيجه

اين درحالي است كه در بهشت بر تختهاي زيبا

معنا را بهطور سربسته اثبات ميكند و معناي آن اين

تكيه كردهاند ،نه آفتاب را در آنجا ميبينند و نه سرما

است كه بهطور مسلك روزگاري بوده كه نام و نشاني

را.

از انسان نبوده است و چه بسا مشصود آن مفسري هك
خواننده با خواندن اين آيات از حال و روز

كه گفته كلمه «ها» در اين آيه به معناي كلمۀ «قد»

اها بهشت لذت ميبرد؛ ازاينرو هرچه آيهها

است ،همين باشد ،نه اينكه خواسته باشد بگويد :يكي

وصف نعمتهاي بهشتي را طوالنيتر كنند ،باعث

از معاني كلمۀ «ها» تحشيق است (عالمه طباطبائي،

لذت بيشتر ميشود .اين امر عالوه بر زيبايي كالمي و

 ،1360ص.)193

خو

بياني آيات ،خواننده را به درستكاربودن و
بهرهمندشدن از اين نعمتها تشويق ميكند.
از جملۀ اينگونه آيات ميتوان به نمونههاي ذيا
اشاره كرد:
وَيطَافُ عَلَيهِكْ بِآنِيۀٍ مِنْ فِضَّۀٍ وَأَكْوَابٍ كَانَ تْ
قَوَارِيرَا (.)15

كاربرد استفهام در ابتداي اين سوره ،نسبت به
سورههاي ديگر كه غالباً با جمله خبري آغاز
ميشوند ،يك امر بديع است ،بهويژه اينكه پس از اين
آيه ،چند آيه با تأكيد «إن»
شرو ميشود تا استفهام ابتداي سوره را بهطور
كاما پاسخ دهد.

و در گرداگرد آنها ظرفهايي سيمين و قدحهايي
بلورين ميگردانند.
وَيسْشَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (.)17
و در آنجا از جامهايي سيراب ميشوند كه لبريز
از شراب طهوري آميخته با زنجبيا است.
وَيطُوفُ عَلَيهِكْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيتَهُكْ حَسِبْتَهُ كْ
لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (.)19

تأكيد
در زبان عربي به اقتضاي حال مخاطب سه نو
جمله وجود دارد .1 :زماني كه مخاطب نسبت به
موضو خالي الذهن باشد؛  .2زماني كه مخاطب
نسبت به موضو شك داشته باشد؛  .3زماني كه
مخاطب موضو را انكار كند (الجارم و مصطفي

و بر گردشان (براي پذيرايي) نوجوانان جاوداني

أمين ،بيتا ،صص 154و  .)155متناسب با اين سه

مي گردند كه هرگاه آنها را ببيني ،گمان ميكني

حالت ،جمله يا خالي از تأكيد است يا با يك تأكيد

مرواريد پراكندهاند.

ميآيد و يا با دو تأكيد ميآيد .بيشتر آيهها در ابتداي
سوره با «إن» شرو ميشود و اين نشاندهندة تأكيد
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بر اين موضو هاست؛ زيرا زماني كه «إن» بر سر

ناراست خود و راهي كه خداوند پيش روي بندگان

جمله ميآيد ،نشاندهندة تأكيد بر آن موضو است.

خود ميگذارد ،تا هركه خواست راه راست را انتخاب

در آيههاي «إِنَّا خَلَشْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَۀٍ أَمْشَا جٍ

كند.

نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» (« ،)2إِنَّا هَدَينَاهُ السَّبِياَ إِمَّا
شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا»(« ،)3إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِاَ

همپايگي موسيقايي با همپايگي نحوي

وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا» ( )4و «إِنَّ الْأَبْرَارَ يشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ

از زيباييهاي اين سوره كه گو

و چشك را

كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا» ( )5كه جملگي در آغاز سوره و

نواز

پس از يك استفهام آمدهاند ،نشاندهندة زدودن شك

مثال ،مذكورا ،بصيرا ،كفورا ،سعيرا واژگان پايانيِ

از ذهن مخاطب (بندگان خداوند) است .حال بايد

چهار آيۀ ابتدايي سورة انسان است .اوج اين زيبايي

ديد كه چه نمونههايي در اين آيات ذكر شدهاند كه

زماني است كه مالحظه ميكنيك صددرصد آيات اين

ممكن است انسان نسبت به آنها شك داشته باشد.

سوره با اين حرف پايان يافته است .در نحو عربي از

موضو اين چهار آيه به ترتيب عبارت است از :الف)

ميان سه دسته كلماتي كه وجود دارد (اسك ،فعا و

خلشت انسان از آبي گنديده و ساس قراردادن او به

حرف) تنها اسك تنوين ميگيرد .عالوهبراين ،اسك با

شكا انسان؛ ب) هدايت او از جانب خداوند و

توجه به نششي كه در جمله ميگيرد ،مرفو (بٌ)،

انتخاب راه بد يا خوب؛ ج) نزول عذاب براي كافران؛

منصوب (بً) يا مجرور (بِ) ميشود؛ براي مثال اگر

نيك به مؤمنان .مضمون اين چهار آيه

نشش مبتدا يا فاعا بگيرد ،مرفو ميشود ،اگر نشش

بهخوبي نشان مي دهد كه تأكيدي كه پيش از هر آيه

مفعول يا قيد (زمان ،مكان ،حال) بگيرد ،منصوب و

آمده است ،براي زدون شك و ابهام دربارة موضو

اگر نشش مضافإليه بگيرد يا حرف جري پيش از آن

خلشت انسان و سرانجام اين خلشت است ،تا هيچ

بيايد مجرور ميشود .حال قصد ما از گفتن اين قاعدة

شكي در اين موضو باقي نماند.

دستوري چيست؟ گفتيك كه صددرصد آيات در سورة

د) پادا

ميدهد ،پايانيافتن هر آيه با «باً» است؛ براي

نكتۀ جالب توجه اين است كه پس از تأكيدي كه

إنسان با تنوين نصب (باً) تمام ميشود ،پس آيات

در ابتداي اين سوره آمده است ،ديگر تأكيدي نيست

اين سوره نه ميتوانند با حرف پايان يابند و نه بافعا؛

تا آيات انتهايي اين سوره كه در ذيا ميآيد.

ازسوييديگر نه ميتوانند با نششهاي مرفوعي مثا

در آيات «إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُكْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيكُ كْ
مَشْكُورًا» ( ،)22إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَي كَ الْشُرْآنَ تَنْزِيلًا
(« ،)23إِنَّ هَؤُلَاءِ يحِبُّونَ الْعَاجِلَۀَ وَيذَرُونَ وَرَاءَهُكْ يوْمًا

فاعا يا مبتدا پايان يابند و نه با نششهاي مجروري.
در نهايت اسكهاي منصوب باقي ميماند.
فراواني كلمات منصوب بهويژه مفعول كه براي

ثَشِيلًا» ( )27و «إِنَّ هَذِهِ تَذْكِ رَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ

رعايت وزن پاياني هر آيه به كار برده شده ،در نو

سَبِيلًا» ( ،)29نيز مجدّدا تأكيد «إن» به چشك ميخورد.

خود بينظير است و زيبايي آهنگين ويژهاي به اين

نيك به مؤمنان،

سوره داده است .در سطحي پايينتر از كا سوره،

نزول قرآن از جانب خداوند ،اصرار كافران بر راه

كلمات پاياني هرچند آيۀ كنار هك نيز ،داراي وزني

مضمون اين آيات نيز پيرامون پادا
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بيشتر از ساير آيات هستند ،بهطور مثال آيۀ يك تا

از ذكر جملۀ كاما آمدهاند ،تا عالوه بر ايفاي نشش

سيزده با «راً» پايان مييابند« :مذكوراً ،بصيراً ،كفوراً،

نحوي خود ،قافيۀ آيهها نيز رعايت شود.

سع يراً ،كافوراً ،تفجيراً ،مستطيراً ،أسيراً ،شكوراً،
قمطريراً ،سروراً ،حريراً و زمهريراً» .آيات  25تا 29
نيز با «الً) خاتمه يافتهاند« :أصيالً ،طويالً ،ثشيالً ،تبديالً
و ثشيالً».

نتيجه
پس از بررسي سبكشناسي نحوي در سورة
انسان به اين نتايج رسيديك:

عالوه براين نكته كه استفاده از اين كلمات با اين

تشديك آنچه كه بايد مؤخر باشد و تأخير آنچه كه

دشواري و رعايت وزن و نشش نحوي ،نشاندهندة

بايد مشدّم باشد ،در برخي آيات براي هدف موسيشايي

اعجاز نحوي و بالغي قرآن است ،مالحظه ميشود كه

از قبيا رعايت وزن و قافيۀ آخر آيات و در برخي

در برخي آيات ،پس از آنكه تمام اجزاي جمله كاما

آيات نيز براي اهداف بالغي و معنايي صورت گرفته

شده و جمله معناي خود را كاما كرده ،كلماتي

است .الزم به ذكر است در برخي از نمونهها هر دو

آهنگين و موزون بر انتهاي اين آيات اضافه شده

هدف (موسيشايي و بالغي) مالحظه ميشود.

است تا عالوه بر بار معنايي آيه ،خاصيت هكوزن

براي حذف برخي از اجزاي جمله ميتوان

بودن آيات حفظ شود ،بهطور مثال در آيۀ «إِنَّا خَلَشْنَا

اهداف گوناگوني از قبيا :نيازنداشتن به ذكر آن،

الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَۀٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا»

ايجاز بالغي و گستر

دامنۀ شمول محذوف در

( )2پيش از آمدن كلمۀ «بصيراً» جمله از نظر نحوي و

ذهن مخاطب را برشمرد.

معنايي كاما است؛ اما از نظر وزني نياز به آمدن

التفات از جمله صناعات بالغي است كه كاربرد

واژه اي است ،تا زيبايي موسيشايي اين آيه به نحو

آن در متن به زيبايي آن ميافزايد و نمونههايي از اين

احسن تكميا شود.

اسلوب را در آيات سورة انسان بررسي كرديك و به

در آيۀ «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِاَ وَأَغْلَالًا

زيباييهاي آن پيبرديك.

وَسَعِيرًا» ( )4نيز جمله با آمدن «سالسا» از نظر

در برخي از آيات از طريق چينش كلمات در

معنايي و نحوي كاما شدهاست؛ اما از نظر وزني

كنار هك نوعي توازن با آيات پس و پيش خود ايجاد

هنوز نياز به واژهاي دارد تا وزن را تكميا كند.

كرده است كه عالوه بر جنبۀ موسيشايي اين آيات

و آياتي مانند «عَينًا يشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يفَجِّرُونَهَا
تَفْجِيرًا ( « ،)6وَيطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتِيمًا
وَأَسِيرًا ( )8و «إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا»
(.)10
همانگونه كه مالحظه ميشود در آيات باال
واژگان «بصيراً ،سعيراً ،تفجيراً ،أسيراً و قمطريراً» پس

جنبۀ معنايي نيز توجّهبرانگيز است و آيات با مضامين
يكسان در كنار يكديگر قرار گرفتهاند.
در مبحث تشخص نحوي پيبرديك كه كاربرد
جملههاي فعليه بيشتر از جملههاي اسميه است.
داللت جملههاي فعليه بر تجدد و حدوث با معناي
كلي سوره كه دربارة مؤمنان و پادا
است ،همخواني بسيار خوبي دارد.

آنها در بهشت
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فعاهاي ماضيِ بهكاررفته در اين سوره نيز در

 .7الجارم ،علي و مصطفي أمين (بيتا) ،البالغۀ

نو خود جالب توجه است ،اين فعاها بيشتر در
مع ناي مضار و آينده كه هنوز اتفاق نيفتاده ،آمده

الواضحۀ ،دارالمعارف.
.8

الجرجاني ،عبدالشادر (بيتا) ،دالئا اإلعجاز ،

است و بر حتميالوقو بودن آيات قرآن و وعدههايي

حاشيۀ محمود محمّد شاكر ،قاهره :مكتبۀ

كه خداوند متعال به مؤمنان دادهاست ،داللت دارد.

الخانجي.

شرو سوره با استفهام ،ساس جوابدادن اين
استفهام با آياتي كه داللت بر تأكيد دارند ،از
زيباييهاي بالغي اين سوره است .تأكيد كه در علك
معاني براي خروج مخاطب از شك يا انكار ميآيد،
در آيات ديگري نيز با توجه به مدلول تأكيدشده
خود ،آمده است.
در راستاي نحوي و موسيشايي شاهد نوعي
هكپايگي بوديك .پاياندادن تمام  31آيۀ سورة انسان
با اسك منصوب اين نو هكپايگي را مجسّك ميكند و
از جنبههاي اعجاز نحوي ،بالغي و موسيشايي قرآن
است كه بر زيبايي اين سوره ميافزايد.
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