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Abstract
No doubt that the Scientists Paid attention to Holy Quran since coming off
the Prophet (pbuh) and the topic that they placed great care is Quranic
system and its relationship with the miracle that peaked when Abd _
alghaher Al _ Jorjani he drew from all springs which preceded and called
for system idea and Philosophized it by his Logical approach and
Conscious Thought.
Therefore, this research aims to study this theory in Zomar Sura, using the
descriptive, analytical approach, referring to the definition of the systems
and the most important views of the scientists, meditating in the three parts
of the systems, namely: the words, compositions, meaning.
The results of the study revealed that compatibility is clear in Sura in its
different levels, such as words, compositions, and meaning. And there is
complete harmony in using different styles as well as the presence of
eloquence imagery combined with the exact expressions.
Keywords: Quran, system, Zomar, Miracle, compatibility.
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چكیده

از مسائلی كه دانشمندان حوزۀ علوم قرآن از همان ابتدای نزول توجه ويژهای به آن داشتهاند ،نظم قرآنی و ارتباط آن باا
مسئلۀ اعجاز است تا اينكه اين مهم نزد عبدالقاهر جرجانی به اوج خود رسيد؛ چه وی با اسالوبی منطقای آن را ساامان
داد و نظريهای ارائه كرد .در اين مقاله كوشش شده است تا ضمن اشاره به نظم ،تعريف آن و بيان ديدگاه علماا در ايان
زمينه با روش توصيفی تحليلی و با نظر به اجزای سهگانۀ اين نظريه يعنی واژه ،تركيب و معنای آن را در ساورۀ مباركاه
زمر بررسی و با دقت علمی تبيين كند .مهمترين يافتههای پژوهش بر وجود همااهن ی و انساجام در ساطوم ملتلاف
چون واژگان ،عبارات و معنی رهنمون است و اينكه اين هماهن ی و نظم در بهكارگيری اسااليب ملتلاف زباانی كاامً
نمود داشته است ،مضاف بر آنكه تصاوير بيانی زيبا با عبارات و تعابير دقيق برای بيان مفاهيم واال و ارزشهاای متعاالی
همراه شده است.
واژههای كلیدی

قرآن كريم ،نظم ،سورۀ زمر ،اعجاز ،هارمونی.

*نویسنده مسئول
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 -1مقدمه
توجه به مطالعات و پژوهشهای قرآنی و اهميّت
آن در شااناخت كااًم خداونااد متعااال باار هااي كا

 بررسی نظم سورۀ مباركه زمر؛ توجه به اجزای سه گانۀ نظم مانند واژه ،تركيبو معنی؛

پوشيده نيست و نتيجۀ تًش دانشمندان حاوزۀ علاوم

 -بيان ويژگیهای خاص سورۀ زمر؛

قرآن و توجه ايشان به اين كتاب مقدس از جنبههاای

 -شرم و توضيح هماهن ی بين عناصار نظام در

ملتلف سبب انباشته شدن كتابلانه ها به كتااب هاايی

سورۀ بررسیشده؛

شد كه در زمينههای ملتلف تفسيری ،بًغی ،نحاوی،

 -اشاره به انواع تصاوير در سورۀ مباركه.

زبانی و  ...به قرآن پرداختهاند.

اما دربارۀ پيشينه تحقيق آنكه چندين پاژوهش در

از سااوی دي اار ،علاام بًغاات از دانااشهااای
توجهبران يز و مهام در زباان عربای باوده اسات كاه
دانشمندان و محققان برای شناخت هر چه بهتر معانی
و نيز زبان قرآن ،اين علم را در خدمت قرآن كريم باه
كار گرفتهاند.
نكتۀ درخور توجاه دي ار اينكاه باا مراجعاه باه
كتابها و مطالعات پيشين میتوان انواع وجوه اعجااز
قرآن كريم را يافت كه دانشمندان باه آن پرداختاهاناد
مانند :اعجاز بيانی ،علمی ،غيبی و اعجاز نظم.
به گزاف ن فته ايم كه نظم قارآن كاريم ،هميشاه
توجه دانشمندان حوزۀ علاوم بًغای را جلاب كارده
است و سرآمد ايشاان عبادالقاهر جرجاانی (متوفاای
 471ه) است كه با بهرهگيری از ديادگاههاا و نظارات
علمای پيشين نظريۀ نظم را ارائه كرد.
نظر به اهميت موضوع نظم قرآنی مقالۀ حاضر به
بررسی و تطبيق اين نظريه بر يكی از سورههای قارآن
پرداخته است.
جامعۀ آماری پژوهش شامل ساورۀ مباركاۀ زمار

اين باره يافت شاد و اشااره باه آنهاا خاالی از لطاف
نلواهد بود مانند:
 كتابی با عنوان «النظمالقرآنی فی ساورۀالرعاد»،از محمدبن سعدالدبل ،بیتا ،بیجا :عالمالكتب؛
 پاياننامهای با عنوان «النظمالقرآنای فای ساورۀهود دراسۀ أسلوبيۀ» از مجدی عايش عاودۀ أبولحياۀ،
كارشناسی ارشد2009 ،م ،الجامعۀاإلسًميۀ غزۀ؛
 پاياننامهای با عنوان «النظمالقرآنای فای ساورۀيوسف» از جمال رفيق يوسفالحاج علی ،كارشناسای
ارشد2000 ،م ،دانش اه النجامالوطنيۀ نابل ؛
 مقاله «اإلعجاز القرآنی و نظرياۀ الانظم» از دكتارحاااتم صااالحالضااامن ،مجلااه آفااا الثقافااۀ والتاارا ،
1424ها..
تاكنون پژوهشی جامع در بررسی و تطبياق ايان
نظريه بر سورۀ زمر يافت نشد.
 -2تعريف نظريۀ نظم و بيان ديدگاه علما دربارۀ آن
فرهنگهای لغت در تعريف واژۀ نظام ايانگوناه
بيان داشتهاند« :النظم :التأليف ،نظمه ينظمه نظما ونظاما

است و روش استفادهشاده توصايفیتحليلای اسات و

ونظّمه فانتظم وتنظّم ،ونظمت اللؤلاؤ أی جمعتاه فای

همچنين از روش كتابلاناهای نياز بهاره گرفتاه شاده

السلك والتنظيم مثله ومنه نظمت الشعر ونظّمته و نظم

است.

األمر علی المثل وكلّ شای قرنتاه با خر أو ضاممت

از مهمترين اهداف پژوهش عبارتاند از:
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بعضه إلی بعض فقد نظمته ،والنظم :ما نظمته من لؤلاؤ

از آن تلطی نكنی» (جرجانی1992 ،م ،ص  ،)81و در

و خرز وغيرهما واحدته نظمۀ» (ابن منظور« ،نظم»).

جای دي ر اين گونه بيان داشته كه« :مراد از نظم كاًم

صاحب جمهرۀ اللغۀ نظام را ايان گوناه تعرياف

اين نيست كه الفااظ و واژگاان پشات سار هام بياان

كرده است« :النظم :أصل يدلّ علی تأليف الشی ومناه

شوند؛ بلكه بايد معانی آنها هماهنگ باشد و آن معانی

نظم اللرز وغيره ونظم ينظم نظما ونظاما ونظّم تنظيما

به صورتی كه عقل میطلبد بياان شاود» (هماان ،ص

والنظم كواكب فی السما تسمی النظم وهی من نجوم

 .)49وی شناخت نظم قرآن را جهت شناخت اعجااز

الجوزا » (ابان درياد1345 ،هاا« ،ن ظ م») .زملشاری

قرآن گريزناپنير دانسته است؛ همان ونه كه تأكيد دارد

اين گونه بيان داشاته كاه« :نظمات الادرّ ونظّمتاه ودرّ

كًم عرب و اشعارشان بايد بادين منظاور بررسای و

منظوم ومنظّم ومن المجااز :نظام الكاًم وهانا نظام

كنكاش نقدی شود (همان پيشين ،ص .)29

حسن ،وانتظم كًمه وأمره ولي

ألماره نظاام إ ا لام

تستقم طريقته» (1923م« ،نظم»).
با توجه به تعاريف باال به نظر مایرساد معناای
لغوی نظم به داللت مادی آن ارتباط داشاته و در طای

خًصه اينكه در نظم باياد باه دو مسائله توجاه
كرد :اول معنايی كه از آن سلن گفته مایشاود و دوم
لفا يااا واژه كااه آن معنااا را بي اان م ایدارد (عباااس،
1999م ،ص .)85

پيشرفت و توساعۀ معناايی از مرتاب كاردن گوهرهاا

و عبدالقاهر بر اين مطلب تأكياد دارد كاه اعجااز

(معنای مادی) به نظم كًم و هماهن ی بين اجزای آن

قرآن ناشی از نظم آن است و گفته اسات« :ايانگوناه

(معنای معنوی) رسيده است.

دربارۀ نظم ثابت شده است كاه جوينادۀ اعجااز نظام

در زمينۀ تعريف اصاطًحی نظام شاايد جااح

قرآن ای بايااد آن را در نحااو آن بجويااد و در معااانی،

نلستين كسی است كه به تعريف آن پرداختاه اسات.

احكااام ،اصااول ،فاارو  ،و مواضاايع نحااوی بااه

خًصۀ نظر وی آن اسات كاه صارفنظار از معاانی

جست وجو بپردازد و از اين نمونههاا و بررسای آنهاا

واالی قرآنی ،اعجاز قرآن باه نظام آن مرباوط اسات؛

گريزی ندارد» (جرجانی1992 ،م ،ص .)526

زيرا خداوند متعال از مشركان خواست اگر میتوانناد

بهطور كلی و با نظر به ديدگاه علما در زمينۀ نظم

ده سوره مانناد ساورههاای قارآن در نظام و زيباايی

قرآنی و ارتباط اين نظريه با علم نحو به نظر میرساد

بياورند؛ اگرچه متضمن معنای باطل و دروغاين باشاد

نظم از سه جز اساسی واژه ،تركياب و معناا تشاكيل

(شيخ امين1994 ،م ،ص .)154

میشود.

عبدالقاهر جرجاانی در تعرياف نظام باه معناای

البتااه نبايااد از نظاار دور داشاات كااه بسااياری از

لغوی آن نظر داشته است« :بدان كه نظم تنها آن است

معاصران نيز به اين نظريه توجهی ويژه داشتهاند و در

كه سلنت را به گونهای كه علم نحاو مایطلباد قارار

اين ميان نظر محمد مندور از اهميتی وياژه برخاوردار

دهای و باار طبااق قااوانين و اصااول آن عماال كنای و

است؛ چرا كاه معتقاد اسات روش عبادالقاهر هماان

روشهای آن را بشناسای و از آن منحارف نشاوی و

است كه زبانشناسی اروپايی در عصار جدياد باه آن

همه اصولی را كه اين علم برايت قرار داده بشناسی و

رساايده اساات و آن همااان روش دانشاامند سوئيس ای
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سوسور است؛ چه زبان شناسی جديد مانند عبادالقاهر

واژگان در متن مقدس قارآن از اهميات وياژهای

بر اين باور است كه زبان تنها مجموعاهای از واژگاان

برخااوردار مایشااوند و هاار يااك بااا ساايا و بافاات

نيست؛ بلكه باين واژگاان رواباس بسايار و عديادهای

واردشده در آن كامً هماهنگ است؛ باه گوناهای كاه

نهفته است كه بايد به آنها توجه شود (مندور ،بایتاا،

اگر سعی در جابهجايی حتی كلمهای باا كلماۀ دي ار

ص .)146

شود معنای منظور بياان نمایشاود؛ گوياا هار واژهای
معنااای منحصاار بااه فاارد خااود را دارد و از نورانياات

 -3بررسی نظريۀ نظم در سورۀ زمر

ويژه ای برخوردار است (اباوزهره1970 ،م ،ص.)104

در اين بلش از مقاله باه تطبياق نظرياۀ نظام در

علت اين امر هم در بًغت موجود در كًم است كاه

سورۀ زمر میپردازيم و به عناصر نظم در ايان ساوره

دقت در انتلاب واژگان را میطلبد كاه كاامً معناای

توجه میكنيم.

منظور را برساند و مطابقات كامال باين لفا و معناا
وجود داشته باشد (بوطی1996 ،م ،ص.)136
از ويژگیهای متن قرآن اين است كه در انتلااب

 -1-3واژگان
در بررسی هر متنی توجه باه واژگاان و الفااظ از

و اختيار صيغههای جمع نهايات دقات باه كاار رفتاه

اهميت خاصی برخوردار اسات؛ چارا كاه واحادهای

است ،و صيغه هايی انتلاب شده كه با سيا هماهنگ

كوچك سازندۀ متن هستند و برای فهم ماتن باياد باه

بوده و با معنا متفق است .برای نمونه كلمۀ «العباد» در

واژههااا توجااه كاارد و اياان واژگااان از ويژگایهااايی
برخوردارنااد كااه باعاا

شاا فتی شااده اساات و

كوچكترين واحد معنادار در كًم محسوب میشاوند
(اولمان ،بیتا ،ص  .)19برخی برای واژگاان اهميات

آيۀ﴿ :قُلْ يا عِبَادِ الَّنِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّنِينَ أَحْسَنُوا
فِی هَنِهِ الدُّنْيا حَسَانَۀ﴾ [زمار  ،]10 :39و ياا ﴿قُالْ ياا
عِبَادِی الَّنِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَاۀِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يغْفِرُ النُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

خاصی قائل شدهاند و آن را باه تعرياف واردشاده در

[زمر  ]53 :39را در نظار ب ياريم كاه در ايان سايا

فرهنگ هاا محادود نسااخته؛ بلكاه بارای آن معناايی

صيغه «العبيد» بهكار نرفته با اينكه آن هم جمع (عباد)

منطقی قائل اند و معتقد هستند هر كلمه فضای عاطفی

است.

خاصی دارد كه بر حساب كااربردش در كاًم رااهر

واژۀ «العباد» در قرآن كريم حدود  93باار باهكاار

میشود و از اين ره نر به اهميّت سايا و نقاش آن

رفته است (األصفهانی1997 ،م ،ريشاۀ عباد) ،و اكثار

در تعيين ماهيّت واژه اشاره دارند؛ چرا كه سيا است

نمونهها بهصراحت بر طاعت و اخًص عباادت آناان

كه ارزش واژه را در متن حاضر مشلص میكناد و از

داللت دارد؛ اما كلمۀ «العبيد» در قرآن فقاس  5باار باه

بين معانی ملتلف و گونهگون آن يكی را كه مناساب

كار رفته و در سيا نفی ،صفت رلم از خداوند متعال

متن حاضر است برمیگزيند و به هن خواننده متبادر
میكند (فندري 1967 ،م ،ص .)235

است مانند آياات زيار﴿ :وَمَاا رَبُّاكَ بِظَاًَّم لِّلْعَبِيادِ ﴾
[فصّلت ]46 /41و ﴿وَمَاا أَنَاا بِظَاًَّم لِّلْعَبِيادِ ﴾ [ /50
 ]29و ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْ َ بِظًََّم لِّلْعَبِيادِ ﴾ [آل عماران /3
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 ،182األنفااال  ،51 /8الحا  ]10 /22و فاار بااين دو

چرا كه نشان دهد تا دسته كمتاری از افاراد را شاامل

صيغۀ جمع در اين اسات كاه «عبياد» بارای ماردم و

میشود؛ چون افرادی كه به دقت گاوش مایدهناد و

«عباد» برای خداوند به كاار مایرود ،از ايانرو گفتاه

بهترين گفته را پياروی مایكنناد ،اناد اناد و اينهاا

میشود :عبيدالناس ،عباداهلل( .ابان جنای1969 ،م ،ص

همانهايی هستند كه خداوند متعال هدايتشان كارده و

.)89

صاحبان خرد و انديشهاند.
محققان معاصر بهتركيب صوتی و آوايای هار دو

در بررسی واژگان ،توجه به اصوات و انواع آن و

صيغه توجه كردهاند و اينگونه بيان داشتهاند كه انتقال

داللت معنايی آنها نيز امری مهّم به نظر مایرساد .در

صوت در «عباد» از كسره به فتحه و بعد از آن استطاله

ادامه به برخی از اين نمونهها اشاره میشود:

به الف صورت گرفته است كه خاود الاف گاويی باه

اصوات مدّ گاهی اوقاات بارای مبالغاه و تعظايم

عزت و رفعت و سربلندی زندگی مؤمنان اشاره دارد؛

به كار میروند و در سوره آن ااه كاه خداوناد متعاال

درحالی كه انتقال حركت در «عبيد» از فتحه به كساره

ملاطب قرار گرفته است ،اصوات مد ،غارض تعظايم

و بعد از آن استطاله به يا باوده كاه در وساس كلماه

را بيان میكنند ،مانناد﴿ :قُالِ اللَّهُامَّ فَااطِرَ السَّامَاوَاتِ

و در لت و خاواری باودن

وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيبِ وَالشَّهَادَۀِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَينَ عِبَاادِ َ

آن است و اينها كسانی هستند كه در خاواری بنادگی

فِی مَا كَانُوا فِيهِ يلْتَلِفُونَ﴾ [زمر  ]46 :39كاه حركاات

مردم قرار دارند (اللالدی1992 ،م ،ص .)58

فتحه بلند و كسره بلند نقش خود را در تعظيم خطاب

يادآور سرشكست ی نف

نكتۀ رريف دي ری كاه در ايان موضاوع وجاود

خداوند ايفا مایكنناد .هماين اثار تعظيمای در آياات

دارد تفاوت كاربرد واژۀ عباد در دو آيه ياد شده است

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِی هَنَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَل لَعَلَّهُامْ

كه مربوط به كر حارف ياا در پاياان واژۀ «عباادی»

يتَنَكَّرُونَ﴾ [زمر ﴿ ،]27 :39قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَۀُ جَمِيعًاا لَاهُ

است و آن اينكه كر يا حنف آن جز هدف اختصاار،

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [زمر  ]44 :39نيز مًحظاه

غرض دي ری نيز دارد؛ بدين ترتيب كه هر كجاا ياا

میشود و البته در آيۀ  27منكور وجود ضمير ناا ايان

كر شود كلمه وسيعتر و شاملتر باوده اسات؛ يعنای

عظمت را بيشتر نشان میدهد.

گويا اينكه «عبادی» طيف وسيع تری از افراد را در بار

و نيز صوت مدّ و بلصوص حركت كساره بلناد

میگيرد و افزايش طول بنای كلمه ،وساعت مجموعاه

تداعیكنندۀ آرامش و هدو و امنيات اسات﴿ :وَسِايقَ

را نشان میدهاد (صاالح الساامرائی2008 ،م ،ص)31؛

الَّنِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَاى الْجَنَّاۀِ زُمَارا حَتَّاى إِ َا جَا ُوهَاا

همان گونه كه در جای دي اری خداوناد متعاال بياان

وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاا سَالَام عَلَايكُمْ طِبْاتُمْ

داشااته اساات كااه﴿ :مَااا أَكْثَ ارُ النَّاااسِ وَلَ اوْ حَرَصْ اتَ

فَادْخُلُوهَااا خَالِاادِينَ﴾ [زماار  ]73 :39و اياان معنااای

بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف  .]103 :12و يا وقتای مایفرماياد:

آرامشی كه صوت الفاظ و كلمات بر آن داللات دارد،

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّنِينَ يسْاتَمِعُونَ الْقَاوْلَ فَيتَّبِعُاونَ أَحْسَانَهُ

در حقيقت همان معناايی اسات كاه معناشناسای ايان

أُولَئِكَ الَّنِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُامْ أُولُاو الْأَلْبَاابِ﴾

واژگان نيز به آن میرسد.

[زمر  17 :39ا ]18در واژۀ «عباد» ضمير را حنف كرد؛
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اما وجود آوای «نون» ا كه دارای وضوم اسات ا
در آيات ،روشنی و رنينی به آن میافزاياد؛ عاًوه بار
اينكه صوت غنهای كه در اين حارف وجاود دارد باه
آهن ينكردن كًم كمك میكند.
ببينيم چ وناه ايان خصوصايت هاای موسايقايی
صوت «نون» در اين آيات كريمه رااهر شاده اسات:

«الظا » و «اللا » و «القاف» در ايجاد ايان جاوّ نقاش
داشتهاند.
و يا در آيۀ شريفه ﴿وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَاعِقَ مَانْ
فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَا َ اللَّهُ﴾ [زمار
 ]68 :39شايد كاربرد دو حرف «خ» و «صاد» عظمات
آن روز را بهتر میرساند.

﴿لِيكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّنِی عَمِلُوا وَيجْازِيهُمْ أَجْارَهُمْ

واج آرايی 1حارف «زا » در آياۀ ﴿وَلَاا تَازِرُ وَازِرَۀ

بِأَحْسَنِ الَّنِی كَانُوا يعْمَلُونَ﴾ [زمار  ،]35 :39و آياات

وِزْرَ أُخْرَى﴾ [زمر  ]7 :39عاًوه بار آنكاه باه كاًم،

شريفه﴿ :قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُلْلِصًا لَاهُ الادنينَ

آهنگ خاصی بلشيده است ،نظار خوانناده را جلاب

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْالِمِينَ قُالْ إِنِّای أَخَاافُ إِنْ

میكند ،تا به نوعی به محتوای آن نيز توجه كند.

عَصَيتُ رَبنی عَنَابَ يوْم عَظِيم﴾ [زمر 11 :39ا  . ]13از

و نكتۀ تأمّل بران يز دي ر اينكه ،بر آخرين كلمات

تكرار صوت «نون» نوعی موسيقی ايجاد میشاود كاه

آيات كريمه اين سوره هن ام وقف ،ساكونی عاارض

گوشها به آن تمايل میيابد.

میشود كه قبل از آن حرف مد الف ،ياا و واو قارار

و آوای «ميم» مانند «نون» صامتی بوده كه اداشدن

دارد و خود نشانۀ اتحاد آهن ی اسات كاه اثرگاناری

آن هماراه غناه اساات و وضاوم شانيداری و زيبااايی

بيشتری دارد ،چه وجود سكون (هر چند نتيجۀ وقاف

صوتی به آيات میبلشد﴿ :فَأَصَابَهُمْ سَيئَاتُ مَا كَسَابُوا

باشد) بعد از حرف مدّی ،آهن ی ايجااد مایكناد كاه

وَالَّنِينَ رَلَمُوا مِنْ هَؤُلَا ِ سَيصِيبُهُمْ سَايئَاتُ مَاا كَسَابُوا

گوش نواز است .كلمات فواصل آيات ابتادايی ساوره

وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [زمر ]51 :39

بيشتر دارای حارف مادی الاف هساتند و در انتهاای

نسبت به آواهای مفلم كه در تلفا آنهاا انتهاای

سوره بيشتر شاهد حرف مدی واو هستيم.

زبان كمی به سمت بااال مایرود ،باه دو ناوع مطبقاه

حروف فواصل (پايان بندهای) آيات مباركه سورۀ

شامل «الضاد ،الصاد ،الطا  ،الظا » و غير مطبقه كه اگار

زمر دارای اين حروف است :ميم ،نون ،را  ،باا  ،ياا ،

چه دارای استعً اسات؛ ولای اطباا نادارد ،شاامل

دال ،الم .كه همۀ آنها از حروفی هستند كاه تلفظشاان

«اللا  ،الغين ،القاف» ،در سوره يافت میشاود (عمار،
1976م ،ص .)283
اين اصوات در ادای معنای منظور نقاش ماؤثری
ايفا میكنند؛ مثً اين اصوات در مجسمكاردن بزرگای
و ضلامت حادثۀ روز نزول عناب بر قوم لوط (ع) و
ايجاد نوعی مبالغه كمك كرده است﴿ :لَهُمْ مِنْ فَاوْقِهِمْ
رُلَل مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ رُلَل َلِكَ يلَاونفُ اللَّاهُ بِاهِ
عِبَادَهُ يا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ [زمر  ]16 :39و حروفای چاون

با صعوبت و سلتی همراه نيست.
فواصل آياات از حاروف حلقای و لهاوی كاه از
حروف سلت هستند ،كامً خالی است.
در يكی از فواصل شاهد حنف حارف اصالی از
آخر كلمه هستيم﴿ :وَمَنْ يضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِانْ هَااد﴾
[زمر  ]36 :39و اين پديده در قارآن فاراوان اسات و
حتی گاهی بدون اينكه بهمنظور رفاع التقاای سااكنين
باشد ،انجام میگيرد .علاوی در ايانبااره بياان داشاته

اعجاز زبانی  -سبكی قرآن كريم (بررسی نظريۀ نظم در سورۀ زمر)
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است كه« :اين مسئله به سماع مربوط اسات و قيااس

الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِ حِسَاب قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُادَ

بر آن جايز نيست و معموال در الفاری انجام مایشاود

اللَّهَ مُلْلِصًا لَهُ الدنينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْالِمِينَ

كه فراوان به كار مایروناد و كااربرد زياادی دارناد»

قُلْ إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَيتُ رَبنی عَنَابَ ياوْم عَظِايم قُالِ

(1995م ،ص .)256حنف حرف اصلی بدون دليل در

اللَّهَ أَعْبُدُ مُلْلِصًا لَهُ دِينِی فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ

اين آيۀ كريمه نمیتواند جهت ايقاعی و موسيقايی آن

إِنَّ الْلَاسِارِينَ الَّانِينَ خَسِارُوا أَنْفُسَاهُمْ وَأَهْلِايهِمْ ياوْمَ

بهمنظور هماهن ی با ساير فواصل در آهنگ باشد؛ چه

الْقِيامَۀِ أَلَا َلِكَ هُوَ الْلُسْرَانُ الْمُبِاينُ﴾ [زمار 10 :39اا

آيات قبل و بعاد از آن دارای حارف كاامً متفااوتی

.]15

هستند؛ بلكه میتوان علت آن را در جهت موسايقايی

در اين پن آيۀ مباركه بيانهايی خطاب به رساول

و ايقاعی به منظور جلب توجه و نظر ملاطب با ايجاد

اكرم (ص) كر شده است ،تا به اطًع ماردم برسااند.

آهن ی متفااوت بياان كارد؛ چاه تغييار آهناگ خاود

هر آيه از تعدادی جمله و عبارت تشكيل مایشاود و

میتواند توجه ملاطب (شنونده) را جلب كند.

نهتنها خود اين جمًت ارتباطی تن اتنگ باا يكادي ر
دارند؛ بلكه با آيات قبل و بعاد خاود نياز در ارتبااط

 -2-3تركيب

هستند .آيات با امر به تقوای الهی آغاز شاده اسات و

در اين بلش كه تركيب نام دارد ،مراد بررسای و

نكاتی از قبيل اينكه صابران اجر بایحسااب خواهناد

مطالعه آيات و يا عباارات موجاود در آن اسات .ايان

برد ،عبادت خالصانه پيامبر برای خدا ،ترس از عاناب

نوع بررسی از حدّ واژگان و الفاظ فراتر میرود و آنها

روز قيامت ،خسران جبرانناپنير و بسيار زياد كساانی

را در جمله و عبارات مطالعه میكند .هر چند مطالعاه

كااه غياار خاادا را پرسااتيدهانااد و ...از نكااات مهاام

عبارت به هي وجه جدای از بررسی واژه نمایتواناد

مطرمشده در اين آيات است.

باشد.

دربارۀ ارتبااط ايان آياات باا آياات قبال و بعاد

از نكات اصالی و معاانی كليادی كاه در ساورۀ

كرشدنی است كه در آيات قبل به اين مطلب كه دين

مباركه زمر به آن اشاره شد ،تقسيمبنادی افاراد در دو

خالص بايد تنها برای خدا باشد﴿ :قُلْ إِنِّای أُمِارْتُ أَنْ

دسااتۀ اصاالی (كااافران -متقااين /تكاانيبكنناادگان-

أَعْبُاادَ اللَّااهَ مُلْلِصًااا لَااهُ الاادنينَ﴾ [زماار  ]11 :39و

ايمان آورندگان /جهنمياان -بهشاتيان /و ) ...اسات ،و

نعمت های فراوان الهی بر ماردم ،اشااره شاده اسات:

هن ام دقت در كل آيات سوره به نوعی به همااهن ی

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاأَرْضَ بِاالْحَقِّ يكَاونرُ اللَّيالَ عَلَاى

مطالب آيات كريمه ضمن اين محور اصلی میرسيم.

النَّهَارِ وَيكَونرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيلِ وَسَلَّرَ الشَّامْ َ وَالْقَمَارَ

برای توضيح هر چاه بيشاتر وجاود هاارمونی و

كُلٌّ يجْرِی لِأَجَل مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيازُ الْغَفَّاارُ خَلَقَكُامْ

انسجام بين آيات ملتلف اين سورۀ مباركاه نموناهای

مِنْ نَفْ

وَاحِدَۀ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُامْ مِانَ

را شرم میدهيم:

الْأَنْعَامِ ثَمَانِيۀَ أَزْوَاج يلْلُقُكُمْ فِی بُطُونِ أُمَّهَااتِكُمْ خَلْقاا

﴿قُلْ يا عِبَادِ الَّنِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّنِينَ أَحْسَنُوا
فِی هَنِهِ الدُّنْيا حَسَانَۀ وَأَرْضُ اللَّاهِ وَاسِاعَۀ إِنَّمَاا ياوَفَّى

مِنْ بَعْدِ خَلْق فِی رُلُمَات ثَلَاا

َلِكُامُ اللَّاهُ رَبُّكُامْ لَاهُ

الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاأَنَّى تُصْارَفُونَ﴾ [زمار ]6-5 :39؛
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نعمت هايی كه خود عبادت و طاعات و سپاسا زاری

كه اين آيات نيز بیارتباط به محور اصلی سوره ،يعنی

خالصانه بندگان را بايد در پی داشته باشاد .در آياات

بيان دو دسته بودن افراد نيست.

بعد نيز به اين مهّم اشاره شده است كه نيكوكااران در

گويا جمًت و عبارات قرآنای پيارو بياان دقياق

سايۀ ايمان و صداقتشان به پاداش بیحساب میرسند

معنی است تا با الفاری كامً مناسب و شايسته معاانی

و روز قيامتی برای ستمكاران در پيش است كاه هاي

آنها را عرضه كند و وقتی ترتيب واژگان در عبارات و

راه فراری از آن نيست ،...همان روزی كه رسول خادا

جملهها كامل شد ،معنی به وضوم مشلص مایشاود

(ص) ترس خود را از آن بيان داشته اسات .همچناين

و تقديم كلمهای بر كلمه دي ار تنهاا صاناعتی لفظای

در آيات بعاد توصايفاتی از روز قيامات و عاناب آن

نيست ،بلكه اين معنای اسات كاه ترتياب واژگاان و

روز ارائه شده است و افراد در دو دسته (زمر) كافران

جمًت را اقتضا كرده است ،طوری كه اگر جابهجايی

و متقين هر يك روانه جاي اه خاود جهانم و بهشات

در واژهای صورت گيرد معنی به آن ترتيبی كه شايسته

میشوند.

است ،انتقال نمیياباد (عبادالعزياز جااباهلل2009 ،م،

نكتۀ كرشدنی دي ر اين است كه اساس و بناای

ص .)303

سورۀ زمر بر تبليغ است ،بهگونهای كاه واژۀ «قال» 14

از بين تركيبهای كًمی اساتفادهشاده در ساورۀ

بار در اين سوره بهكاار رفتاه؛ يعنای خداوناد متعاال

زمر استفهام و تضاد را برای نمونه بررسی میكنيم تاا

پيامبر گرامیاش را ملاطاب قارار داده و او را ماأمور

ميزان هماهن ی اين نوع جمًت باا غارض اصالی و

به ابًغ امری به بندگانش كرده است.

محور اساسی يادشده در سوره را تحليل كنايم .علات

﴿أَفَمَنْ شَرَمَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُور مِانْ
رَبنهِ فَوَيل لِلْقَاسِيۀِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِی ضَلَال

انتلاب جمًت پرسشی بهدليل بسامد باالی آن باوده
است.

مُبِين اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَانَ الْحَادِي ِ كِتَابًاا مُتَشَاابِهًا مَثَاانِی

استفهام در اين سوره  14بار به كار رفته اسات و

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّنِينَ يلْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ

در هر يك از اين جماًت پرساش از غارض اصالی

وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ِكْرِ اللَّهِ َلِكَ هُدَى اللَّاهِ يهْادِی بِاهِ مَانْ

خود يعنی طلب فهم خارج شده و معناای بًغای باه

يشَا ُ وَمَنْ يضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد أَفَمَنْ يتَّقِی بِوَجْهِهِ

خود گرفته و از اين ره نر بر زيباايی كاًم افازوده

سُو َ الْعَنَابِ يوْمَ الْقِيامَۀِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ُوقُوا مَا كُنْاتُمْ

شده است.

تَكْسِبُونَ﴾ [زمر 22 :39ا ]25
اين آيات شريفه كه به بيان نزول قرآن اختصااص
دارد ،در واقع به دو دسته از افراد اشاره میكناد :ياك
دسته كسانی كه خداوند ساينهشاان را بارای پانيرش
اسًم گشوده است و در ناور الهای در حركاتاناد و
دستهای دي ر كه دلهای سن ی دارناد و از يااد خادا
غافلاند و در گمراهی به سر میبرند .مًحظه میشود

اغراض جمًت استفهامی در نموناههاای انكاار،
تقرير و ادات پرسشی بهكار رفته ،بين «هل ،مَن ،همزه
استفهام» تنوع يافته است ،چرا كه جمًت پرسشای و
تغيير كًم از حالت عادی به پرسش ،يكناواختی را از
جمًت دور میكند و از انواع اساليب تنوع سبكی باه
شمار میآيد كه جمله را از خبر به انشا منتقل میكند

اعجاز زبانی  -سبكی قرآن كريم (بررسی نظريۀ نظم در سورۀ زمر)

و ملاطب را به تفكر و تأمّل وا میدارد (رفيق أحماد
صالح2003 ،م ،ص.)106
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گاهی تضاد برای مقايسه بين دو طارف متنااقض
رخ میدهد ،تا به يكی از آن دو رغبات ايجااد كناد و

برخی نمونههای آن عبارت است از:

نساابت بااه دومای تنفاار و اكااراه بااه وجااود آورد كااه

در آيات ﴿أَمِ اتَّلَنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَا َ قُلْ أَوَلَاوْ

نمونههای آن در اين سوره فراوان است تاا باا معناای

كَانُوا لَاا يمْلِكُاونَ شَايئا وَلَاا يعْقِلُاونَ﴾ [زمار ]43 :39
﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يأْتِكُمْ رُسُل مِنْكُمْ يتْلُونَ عَلَايكُمْ
آياتِ رَبنكُمْ وَينْنِرُونَكُمْ لِقَا َ ياوْمِكُمْ هَانَا قَاالُوا بَلَاى﴾
[زمر  ]71 :39استفهام به معنای توبيخ ،و در آيه ﴿قُالْ
أَفَغَيرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ أَيهَا الْجَاهِلُونَ﴾ [زمار ]64 :39
به معنای تعجب ،و در آيات ﴿ألَي َ فِی جَهَانَّمَ مَثْاوًى
لِلْمُتَكَبنرِينَ﴾ [زمر ]60 :39؛ ﴿أَلَي َ اللَّهُ بِكَااف عَبْادَهُ﴾
[زمر ﴿ ]36 :39أمَّنْ هُوَ قَانِت آنَا َ اللَّيلِ سَاجِدًا وَقَائِمًاا
يحْنَرُ الْ خِرَۀَ وَيرْجُو رَحْمَۀَ رَبنهِ قُلْ هَلْ يسْتَوِی الَّانِينَ
يعْلَمُونَ وَالَّنِينَ لَا يعْلَمُونَ إِنَّمَا يتَانَكَّرُ أُولُاو الْأَلْبَاابِ﴾
[زمر ﴿ ]9 :39أَفَمَنْ حَقَّ عَلَياهِ كَلِمَاۀُ الْعَانَابِ أَفَأَنْاتَ
تُنْقِنُ مَنْ فِی النَّارِ﴾ [زمر  ]19 :39استفهام به معنای نفی
و انكار بهكار رفته است.
تضاد نوعی از انواع بديع اسات كاه مطابقاه نياز
ناميده میشود ،به معنای كر شای و ضاد آن اسات،
ماننااد شااب و روز ،سااياه و ساافيد (الباااقًنی ،د.ت،
ص.)80
گاهی تضاد میتواند نقش مهمای در تأكياد معناا
داشته باشد ،مانند تضادی كه بين دو كلمۀ «اشامأزت»
و «يستبشرون» در اين آيه وجود دارد﴿ :وَإِ َا ُكِرَ اللَّاهُ
وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّنِينَ لَاا يؤْمِنُاونَ بِالْا خِرَۀِ وَإِ َا
ُكِرَ الَّنِينَ مِنْ دُونِهِ إِ َا هُمْ يسْتَبْشِرُونَ﴾ [زمر ]45 :39
در واقع دو حالت ملتلف را در انسان كافر به خدا به
تصوير میكشد .حالت انزجار و تنفر هن ام ياد خادا،
و حالت خوشحالی و سرور در هن ام ياد غير خادا...
كه هر كدام از اين حالتها تأكيد حالت دي ر است.

اصلی مطرم در آيات اين سوره هماهنگ باشد.
مثً در آيۀ مباركاه ﴿إِنْ تَكْفُارُوا فَاإِنَّ اللَّاهَ غَنِای
عَنْكُمْ وَلَا يرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يرْضَهُ لَكُمْ﴾
[زمر  ]7 :39در واقع دو حالت كفار باه نعمات هاای
الهی و شكرگزاری در برابار نعماتهاا مقايساه شاده
است ،تا با بيان اينكه سپاس از خدا موجاب رضاايت
وی از انسان میشاود ،او را باه شاكرگزاری ترغياب
كند ،و يا در اين آيه ﴿قُلْ هَلْ يسْتَوِی الَّانِينَ يعْلَمُاونَ
وَالَّنِينَ لَا يعْلَمُونَ﴾ [زمر  ]9 :39نيز مقايساۀ دو گاروه
از افراد عالم و غيار عاالم صاورت گرفتاه اسات كاه
طبيعتا برابر نيساتند .آياات  32 ،29 ،24 ،22و71 ،33
و 72نيز از اين دستهاند.
گاهی تضاد بر معنای احاطاه و شاموليّت داللات
دارد و بر سيطره بار اشايا ملتلاف تأكياد مایكناد،
همان طور كه در تضاد موجاود در ايان آياه مًحظاه
میشود﴿ :وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَاقَّ قَادْرِهِ وَالْاأَرْضُ جَمِيعًاا
قَبْضَتُهُ يوْمَ الْقِيامَۀِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيات بِيمِينِهِ سُابْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يشْرِكُونَ﴾ [زمار  ]67 :39اينكاه خداوناد
آسمانها و زمين را به قبضۀ خود در میآورد ،ناهتنهاا
بر سلطۀ بینهايات الهای بار آنهاا داللات دارد ،بلكاه
شموليّت اين تسالس را نياز مایرسااند .و ياا در آياۀ
﴿وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَانْ فِای
الْأَرْضِ﴾ [زمر  ]68 :39تضاد بين دو واژۀ آسمان هاا و
زمين شموليّت را میرساند ،بدين معنی كه همۀ افاراد
در آساامانهااا و زمااين باادون هااي اسااتثنايی بعااد از
دميدهشدن در صور میميرند.
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و يا در آيۀ ﴿أَوَلَمْ يعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يبْسُسُ الرِّزْ َ لِمَنْ

میفرمايد﴿ :لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ رُلَل مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْاتِهِمْ

يشَا ُ وَيقْادِرُ﴾ [زمار  ]52 :39تضااد باين «يبساس» و

رُلَل َلِكَ يلَونفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يا عِبَادِ فَااتَّقُونِ﴾ [زمار

«يقدر» شاموليّت قادرت خداوناد متعاال بار رز و

...]16 :39؛ ولی در چناد آياه بعاد حاال كساانی كاه

روزی بندگان را میرسااند ،و آياۀ  46ساوره نياز بار

تقوای الهی را پيشه كردهاند بياان مایدارد و توصايف

همين معنی داللت دارد.

میكند﴿ :لَكِنِ الَّنِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُارَف مِانْ فَوْقِهَاا

كرشدنی است كه در سورۀ «زمر» نوع دي ری از

غُرَف مَبْنِيۀ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يلْلِافُ

تضاد وجود دارد كاه در ساطح جملاه نيسات؛ بلكاه

اللَّ اهُ الْمِيعَااادَ﴾ [زماار  ... ]20 :39و در واقااع تصااوير

سطح كلی سوره را در بر میگيرد ،مثً در سطح كلای

غرفههايی كه در بهشت دارند و بر فراز آنها غرفههای

سوره مقايسه ای بين مؤمنان و كافران صاورت گرفتاه

دي ری بنا شده و از زير آنها نهرهاا جااری اسات در

است .از واژگانی كه از هدايت مؤمنان تعبير مایكناد:

تضاد با تصوير قبلی يعنی تصوير سايبانهايی از آتش

«يهد ،هاد ،اهتدی» و واژگان دال بر گمراهای كاافران

از باالی سرشان ،و نيز ساايبانهاايی از آتاش در زيار

«يضلل ،مضل ،ضل ،يضل» را میتوان كر كارد .ايان

پايشان است كه عبارات قرآنی اينگونه منظرهها را در

تضاد قصد نيكو جلوه دادن راه ايمان و بيان فضااحت

مقابل چشمان به تصوير میكشد (سيد قطب1971 ،م،

مسير كفر ،به منظاور ايجااد رغبات باه راه مساتقيم و

ص.)133

بيزاریجستن از كفر و مسير منحرف است.
ويا تضاد بين تصديقكنندگان و كافران باه آياات
الهی است﴿ :فَمَنْ أَرْلَمُ مِمَّنْ كَنَبَ عَلَى اللَّاهِ وَكَانَّبَ

و در آيات پايانی سوره [زمر 71 :39ا ]73هم باه
اين دو گروه و سرانجام آنها اشاره شده اسات كاه در
قسمت معانی بيشتر به آن خواهيم پرداخت.

بِالصندْ ِ إِ ْ جَا َهُ أَلَاي َ فِای جَهَانَّمَ مَثْاوًى لِلْكَاافِرِينَ
وَالَّنِی جَا َ بِالصندْ ِ وَصَدَّ َ بِهِ أُولَئِاكَ هُامُ الْمُتَّقُاونَ﴾
[زمر 32 :39ا .]33

 -3-3معانی
از آنچه گنشت هماهن ی و نظم باين واژگاان و

و يا در آيۀ  15سورۀ مباركه بعد از آنكه خسارت

تركيبها به وضوم آشاكار شاد ،كاه از ايان ره انر

و زيان واقعی و آشكار را معرفی میكند كه همان كفر

میتوان به نظام در معاانی نياز رسايد؛ چاه الفااظ و

است و در واقع تعريضی است بار مشاركان،

تركيب ها قالبی برای بيان معانی هستند .سيد قطب نيز

گويا فرموده است شاما هار چاه را بپرساتيد بااالخره

در كتاب خود عاًوه بار بياان اينكاه مياان آهناگ و

را از دست میدهيد و به خاطر اينكاه آن

موسيقی الفاظ قرآن با معنای آنها پيوندی عميق وجود

را با به كفركشاندن به هًكت رساندهاياد و همچناين

دارد ،در پی شناسااندن جنباۀ هناری موسايقی قارآن

كردهايد ،باه خااطر

است؛ به اين معنا كه افزون بر تاأثيری ساحران يز بار

اينكه آنها را وادار به كفر و شر كرديد و اين كفار و

وجدان و احساسات ملاطب ،معانی بلند آيات آن نيز

شر همان خسران حقيقای اسات (طباطباايی،1367،

بر قوه خيال او تأثير گناشته است و تصويری از آنچه

و شر

سرمايۀ نف

اهل و خويشاوندان خود را هً

ج ،17ص ،)378بعااد از معرفاای خسااارت حقيقاای

اعجاز زبانی  -سبكی قرآن كريم (بررسی نظريۀ نظم در سورۀ زمر)

میشنود در هن و خياال او متناساب باا پياام آياات
ترسيم میكند (سيد قطب1971 ،م ،ص.)19
از مضامين آياات ساورۀ زمر بار مااىآيااد كااه
ماشاركاان ماعااصار رسول خادا(ص) از آن جنااب
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البته در اين موضوع كه آيا ساورههاای قرآنای باا
يكدي ر ارتباط دارند يا خير ،دانشمندان علاوم قرآنای
مطالبی را در اثبات اين ارتباط و ياا رد آن ،باه رشاته
تحرير در آوردهاند.2

درخواساات كاارده بودنااد كااه از دعااوتش بااهساااوى

سورۀ زمر در بين دو سورۀ مباركه «ص» و «غافر»

تاوحاياد و از تاعارض به خدايان ايشان صرف نظار

جای گرفته است .با تأمّل در مضامين سورههاای قبال

كند ،وگرنه نفرين خدايان گريبانش را خواهد گرفات.

و بعد از اين سوره ،ارتباط مضمونی مًحظه میشاود

در پاسخ آنان اين سوره كاه باه وجهاى قارين ساورۀ

كه به نمونههايی از آن اشاره میشود.

مباركۀ «ص» اسات ،ناازل شااده و بااه آن جاناااب

اگر در سورۀ بررسیشده توجه باه باراهين بارای

تأكيد كرده است كه دين خود را خالص براى خاداى

اثبات توحيد و نابودی شر

است﴿ :اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَانَ

سبحان كاناد ،و اعتنايى باه خادايان مشاركان نكناد.

الْحَدِي ِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِی﴾ [زمر  ]23 :39و أحسان

عًوه بر آن به مشاركان اعاًم كناد كاه ماأمور بااه

الوحی همان قرآن كريم اسات﴿ :وَاتَّبِعُاوا أَحْسَانَ مَاا

تاوحاياااد و اخاااًص ديااان اسااات ،تاوحاياااد و

أُنْازِلَ إِلَاايكُمْ مِ انْ رَبنكُامْ﴾ [زماار  ]55 :39و نااادانهااا

اخاًصاى كاه آياات و ادلۀ وحاى و عاقال هامااه

همچنان بر جهل خود اصارار مایكنناد و از هواهاای

بااار آن تاواتااار دارناااد (طباطبااايی ،1367 ،ج،17

نفسانيشان پيروی میكنند﴿ :قُالْ أَفَغَيارَ اللَّاهِ تَاأْمُرُونِّی

ص .)353آياتی مانند :قُالْ إِنِّای أُمِارْتُ أَنْ أَعْبُادَ اللَّاهَ

أَعْبُدُ أَيهَاا الْجَااهِلُونَ﴾ [زمار  ،]64 :39و اينكاه تكبار

مُلْلِصًا لَهُ الدنينَ [زمر  ]11 :39قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُلْلِصًا لَهُ

صاحبش را در آتش وارد میكند﴿ :قِيلَ ادْخُلُوا أَبْاوَابَ

دِينِی [زمر  ]14 :39فَاعْبُدُوا مَا شِائْتُمْ مِانْ دُونِاهِ [زمار

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْ َ مَثْوَى الْمُتَكَبنرِينَ﴾ [زمار :39

 ]15 :39نارر بر همين معنی هستند.

 ]72در سورۀ غاافر اشااره دارد باه اينكاه بساياری از

سورۀ زمر در واقع از چناد بلاش مهام تشاكيل

مردم از همين قرآن روي ردان شده اند و بر كفر خاود

يافته كه عبارت اسات از :مسائلۀ دعاوت باه توحياد

اصرار دارند﴿ :وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيدْحِضُاوا بِاهِ الْحَاقَّ﴾

خالص ،مسئلۀ «معاد» و دادگااه بازرع عادالت خادا،

[غااافر  ]5 :40و همااين اماار از كباار و غرورشااان ،و

مسئلۀ ثواب و جزا ،غرفههاى بهشاتى ،و ساايبانهااى

كافیدانستن علاوم دنياوی در رسايدن باه رسات اری

آتشين دوزخى ،مسئلۀ ترس و وحشت روز قيامت ،و

سرچشمه میگيرد﴿ :إِنَّ الَّنِينَ يجَادِلُونَ فِی آياتِ اللَّاهِ

آشكارشدن نتاي اعمال ،و راهرشدن خود آنها در آن

بِغَيرِ سُلْطَان أَتَاهُمْ إِنْ فِی صُادُورِهِمْ إِلَّاا كِبْار مَاا هُامْ

صحنه بزرع  ...اهميت قرآن مجياد ،بياان سرنوشات

بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [غاافر :40

اقااوام پيشااين و مجااازات دردنااا الهااى نساابت بااه

.]56

تكنيب كنندگان آيات حق و مسائلۀ توباه و باازبودن

و در سورۀ «ص» نيز از مسئلۀ توحيد و مبارزه باا

درهاى بازگشات باهساوى خادا (مكاارم شايرازی و

شر و مسئلۀ نبوت پيامبر اساًم (ص) و سرسالتى

همكاران ،1374 ،ج  ،4ص .)206

و لجاجت دشمنان مشر در برابر اين دو امار سالن
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مىگويد﴿ :بَلِ الَّنِينَ كَفَرُوا فِی عِزَّۀ وَشِقَا ﴾ [ص :38

از جمله تصاوير بهكاار رفتاه در ساوره ،تصااوير

 ]2و همان گونه كه قبً اشاره شاد ايان ساوره قارين

بيانی است كه از جمله آنها تشبيه تضاد اسات ،مانناد

سااورۀ «ص» و در پاسااخ بااه مشااركانی اساات كااه از

آيه﴿ :أَفَمَنْ شَرَمَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُور مِانْ

حضرت خواستند تا از دين خود دست باردارد؛ ولای

رَبنهِ فَوَيل لِلْقَاسِيۀِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِی ضَلَال

خداوند متعال از رسول خود میخواهاد تاا در برابار

مُبِين﴾ [زمر  ]22 :39بدين معنی كه يكی از دو طارف

گفته هايشاان صابر كناد﴿ :اصْابِرْ عَلَاى مَاا يقُولُاونَ﴾

تشبيه در تضاد با طرف دي ر است.

[ص ]17 :38و ب ويد كه﴿ :قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ

در اين آيه مقايسه بين كسی صاورت گرفتاه كاه

مُلْلِصًا لَهُ الدنينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْالِمِينَ قُالْ

خداوند سينهاش را برای اسًم گشااد كارده اسات و

إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَيتُ رَبنی عَنَابَ ياوْم عَظِايم﴾ [زمار

بين كسی كه چنين ويژگی را ندارد؛ ولای طارف دوم

11 :39ا ]13

تشبيه حنف شده است؛ اما از ادامۀ آيه ﴿فَوَيل لِلْقَاسِيۀِ

و البته نبايد از اين نكته غافال باود كاه مضاامين

قُلُوبُهُمْ﴾ نيز بهدست میآيد.

يادشده در سورۀ زمر در برخی سورههاای دي ار نياز

توضيحاتی درايان خصاوص ضاروری باه نظار

يافت میشود ،برای مثال مسئلۀ توحياد كاه در آياات

میرسد؛ بدين ترتيب كه هر شرطی نياز به فعل شارط

بسياری از قرآن كريم بدان پرداخته شاده اسات و ياا

و جواب شارط دارد و در آياه بررسایشاده باا ادات

اهميت قرآن كريم در سورههای اسرا  ،نمل ،قمر ،و...

پرسش همراه شده است و هر سؤالی نياز باه جاواب

نيز بيان شده است .يا سرگنشات اقاوام پيشاين فقاس

نيازمند است؛ ولای در آياۀ شاريفه اگار چاه تصاوير

اختصاص باه ايان ساوره نادارد؛ بلكاه بارای نموناه

تشبيهی را در قالب پرسش آورده؛ ولی جاوابی بارای

سوره های دخان ، ،حجر ،سبأ ،انبيا  ،ارياات ،روم،

آن كر نكارده اسات و ايان حانف پاساخ از خاًل

و ...هم اين موضوع را مطرم كردهاند.

حنف ادات تشبيه و مشبه به صورت گرفتاه اسات ،و

و شايد علت اصلی آن است كه تمامی ساورههاا

نيز جوابی غير مستقيم كه در آيه ارائهشده مرباوط باه

در برآوردن هدف عماومی قارآن كاه هماان هادايت

قسمت دوم تصوير تشبيهی است و آن مسئله قساوت

انسان به كمال مطلوب اسات ،باا هام مشاتر اناد ،و

قلب است ،گويا متن قرآنی بهجای اينكه پاسلی برای

كامً طبيعی است كه در لوازم رسيدن به ايان غارض

قسمت اول تشبيه يعنی كسانی كه سينههاشان گشااده

هم ،هم ونیهايی يافات شاود ،اگرچاه ايان ويژگای

است ارائه دهد به قسمت دوم پرداخته است .خواننده

خود بر موضوع نظم قرآنی در جنباه معاانی ،و اينكاه

از اين جمله اين گونه نتيجه میگيرد كاه جاوابی غيار

قرآن يك متن كامً يكپارچه است ،صحّه میگنارد.

مستقيم به پرسش آيه داده شده است؛ بدين گوناه كاه

تصاوير سوره :تنوع تصاوير از جمله ويژگیهاای

اگر پرسيده شود :آيا كسی كه سينهاش گشاده است باا

سورۀ مباركۀ زمر است كه نهتنها بر زيبايی آن افازوده؛

كسی كه دلی سلت دارد برابر است ...پاسخ داده مای

بلكه در رساندن معنای كلی منظور در سوره نيز ماؤثر

شود طبيعی است كه برابر نباشند.

است.

اعجاز زبانی  -سبكی قرآن كريم (بررسی نظريۀ نظم در سورۀ زمر)
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همين تصوير تشبيهی در آياه مباركاۀ دي اری از

آيۀ زير نيز از تصاوير استعاری اسات كاه هماان

اين سوره تكرار شده است﴿ :أَفَمَنْ يتَّقِی بِوَجْهِهِ سُاو َ

تقابل دو گاروه اصالی را بياان مایكناد﴿ :لَاهُ مَقَالِيادُ

الْعَنَابِ يوْمَ الْقِيامَاۀِ وَقِيالَ لِلظَّاالِمِينَ ُوقُاوا مَاا كُنْاتُمْ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّنِينَ كَفَرُوا بِ يااتِ اللَّاهِ أُولَئِاكَ

تَكْسِبُونَ﴾ [زمر ]24 :39

هُمُ الْلَاسِرُونَ﴾ [زمر  ]63 :39كه البتاه نيااز باه كمای

البته كرشدنی است در اينجا شاهد پديدۀ حانف

توضيح دارد؛ بدين معنی كه با قرينۀ «خسران» میتوان

هستيم كه خود يكی از عوامل مهام در انساجام متنای

به آنچه در تقابل با آن اسات «رباح :ساود» پای بارد.

بهشمار میآيد (فقی 2000 ،م ،ج ،2ص.)229

مقاليد استعاره بارای كليادهای رز و روزی اسات و

از انواع تصاوير دي ر تصاوير فرضی (افتراضای)

واضح است كه مراد از كليدها همان است كه به ساود

است كه اشاره به آن خالی از لطف نلواهد بود .مانند

يا زيان منجر میشود و منظور استعاره ،مطلق بلشش

آيۀ مباركۀ ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّنِينَ رَلَمُوا مَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًاا

يا عك

آن است و رز میتواند مادی و ياا معناوی

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُو ِ الْعَنَابِ يوْمَ الْقِيامَۀِ وَبَادَا

(رحمت الهی) باشد .گويا آيه به دنباال آن اسات كاه

لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يكُونُوا يحْتَسِبُونَ﴾ [زمر  ]47 :39كه

بيان دارد كليدهای هستی و رز در دست خداست و

در واقاع يكای از دو طارف تصاوير فرضای اساات و

به هر كه خواهد میبلشد و از هار كاه خواهاد مناع

واقعيت ندارد .در آيۀ بررسیشده فرض مایشاود كاه

میكند؛ ولی شيوه استعاره بهصورت صاريح نيسات و

رالمان مالك همۀ آنچه در زمين اسات هساتند ،هماۀ

واژۀ «مقاليد» عًوه بر ملكيت ،قادرت بازدارنادگی و

ثروت ها و اموال آن را در دست دارند تا فديه رهاايی

يا بلشش را نيز میرساند .در ادامۀ آيه میفهماند كاه

از عناب قرار دهند و مثل يك چنين تمناا و آرزويای

آنها كه از نعمت ايمان محروم شدهاند ،در معاملۀ خود

از سوی ستمكاران بهميزان هول ايشان و غافل يريشان

خسارت و زيان بزرگی ديدهاند.

هم اشاره دارد؛ چرا كه تفكر شاديد آنهاا باه مادياات

از تصاوير استعاری دي ر آيۀ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ

چنين آرزويی است ،وگرنه اصً دنيايی وجاود

قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ياوْمَ الْقِيامَاۀِ وَالسَّامَاوَاتُ

ندارد كه بتوانند آن را برای رهايی خود از عناب الهی

مَطْوِيات بِيمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّاا يشْارِكُونَ﴾ [زمار

فدا كنند.

 ]67 :39است؛ بدين معنی كاه «قادر ،يعنای مقادار و

باع

وجود واژۀ «لو» كه از ادات امتناع شرط است بار

اندازه هر چيز بهطور استعاره در امور معنوی و مقام و

افتراضیبودن اين تصوير تأكيد دارد ،بدين معنای كاه

منزلت نيز به كار میرود .میفرمايد :ماردم آنطاور كاه

در واقعيت حاصل نمیشود ،يعنی امكان ندارد كسای

بايد خدا را نمیشناسند؛ چون معاد و بازگشات هماه

مالك همه آنچه در زمين وجود دارد شود و نيز امكان

چيز باهساوی خادا را در نكاردهاناد؛ زيارا در روز

ناادارد مالااك هم اۀ آنچااه مثاال آن اساات نيااز شااود،

قيامت تمامی اسباب از سببيت میافتند و دست خلاق

همچنااين امكااان ناادارد كااه سااتمكار آن را فديااه

از همه آنها كوتاه میشود ،فقس يك سبب میماند كاه

رهايیاش از عناب قرار دهد و. ...

آن هم خدای سبحان است و هي ماؤثری جاز او در
عالم نيست .او در آن روز زمين و هر چه در آنست را
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قبضه میكند و آسمان ها را در هم میپيچاد و تسالس

چ ااون ی اسااتعاره و كنايااهبااودن نفااخ صااور نيااز

تام و كامل بر همه آنها دارد؛ چون ملك و امر و حكم

ديدگاههای ملتلفی وجود دارد :برخی معتقدند تعبيار

و سلطه از آن اوست؛ همچنانكه در دنيا نيز او حااكم

نفخ صور كنايه از قيامت است .همانگوناه كاه بارای

و مالك و مسلس بر همه موجاودات باود؛ لكان اهال

اعًن ورود مال التجاره و يا بارای جماعشادن ماردم

دنيا از اين معانی غافال بودناد و در آخارت برايشاان

شاايپور ماایزننااد ،دمياادن در شاايپور نيااز كنايااه از

رهااور و بااروز م ایيابااد» (طباطبااايی ،1367 ،ج ،17

حاضركردن مردم برای رسايدگی باه حساابهايشاان

ص.)442

اساات (طباطبااايی ،1374 ،ج  ،14ص293؛ طبرساای،

كر واژۀ «قبضۀ :مشت» بدين معنی كه زماين در

 ،1372ج  ،8ص .)792برخی دي ر با توجه به آيۀ 29

چنگ و مشت خدا قرار میگيرد ،تصاويری از تسالس

سورۀ ي  ،نفخ صور را استعارۀ لطيفی از روم انسانی

الهی بر آن را میرساند و از سوی دي ار واژۀ «يماين:

دانستهاند كه به آتشی مشتعل از فتيلاهای تشابيه شاده

دست راست» نيز سالطه هار چاه تماام خداوناد بار

است ،سپ

خاموشی آن با دميدن دمی از دهان انسان

آسمان ها را میرساند؛ چه دست راست رمازی بارای

كه چه بسا صدايی به هماراه داشاته باشاد .همچناين

حركت است و در واقع عضو فعال بدن آدمای اسات

اساات روشاانكااردن آتااش (...صاادرا ،1366 ،ج ،5

كه بيشتر فعاليتها با همين دست انجام میشود .كار

ص .)71مكارم شيرازی دربارۀ دليل استعاری و كنايی

آسمان ها به صورت جداگانه يادآور عظمت آنهاا نياز

بودن نفخ صور مینويسد« :الفاظ ما كه بارای زنادگی

است و اينكه آسمانها با آن هماه عظمات در دسات

روزمرۀ محدود خودماان وضاع شاده عااجزتر از آن

راست خدا قرار ب يرد ،ميزان احاطه و سلطه و شاكوه

است كه بتواند حقايق مربوط به جهان ماورا طبيعات

الهی را میرساند ،و به نوعی كاافران و ملالفاان را از

يا پايان اين جهان و آغاز جهاان دي ار را دقيقاا بياان

سرنوشتی كه در انتظارشان است بيم میدهد.

كند؛ باه هماين دليال باياد از الفااظ معماولی معاانی

جامالۀ ﴿يكَونرُ اللَّيلَ عَلَاى النَّهَاارِ وَيكَاونرُ النَّهَاارَ

وسيعتر و گستردهتری استفاده شود ،منتها با توجه باه

عَلَى اللَّيلِ﴾ [زمر  ]5 :39نياز باه مسائله تادبير اشااره

قرائن موجاود» (مكاارم شايرازی ،1374 ،ج  ،19ص

مااىكنااد .تاكاويااار عاباااارت اسااات از ايانكاااه

)535

باعاضاى از اجاازاى چاايزى را بار بعاض دي ارش
بايانادازيام؛ باناابراين مراد انداختن شاب اسات بار

نتيجه

روز و انداختن روز است بر شب؛ در نااتيجه عباارت

از رهيافت تطبيق نظريۀ نظم بر سورۀ مباركه زمر،

مزبور استعاره به كنايه مىشاود (طباطباايی ،1367 ،ج

و بررسی سه عنصر اصلی در اين نظريه يعنی واژگان،

 ،17ص.)361

تركيب ها و معانی نتاايجی چناد باه دسات آماد كاه

و يا در آيه ﴿وَنُفِخَ فِای الصُّاورِ فَصَاعِقَ مَانْ فِای

مهمترين آن عبارت است از:

السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَا َ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِياهِ

 -محور اصلی معنايی بح شاده در ايان ساوره،

أُخْرَى فَإِ َا هُمْ قِيام ينْظُرُونَ﴾ [زمار  ]68 :39در تبياين

اشاره به تقسيمبنادی افاراد و قرارگارفتن آنهاا در دو

اعجاز زبانی  -سبكی قرآن كريم (بررسی نظريۀ نظم در سورۀ زمر)
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گروه است كه كامً با هم در تضاد است ،گروهی راه

يا شعر بهعمد زيادتر از معمول به كار برد و يا عمدی

سعادت يافتهاند و گروه دي ار در مقابال آنهاا طرياق

واژههايی را در شعر يا كًم خود به كاار بارد كاه باا

گمراهی و ضًلت در پيش گرفتهاند.

صامت واحدی شروع میشوند .استاد احماد ساميعی

 -در حقيقت فصاحت اعجازآميز قرآن اسات كاه

دربارۀ اين هنار نوشاته اسات« :ايان هنار گااهی باه

آهنگ و موسيقیای در حد اعجاز باه آن بلشايده ،و

صورت تفو بارز يكی از صامتها و يا واژههايی باا

يكی از مصاديق نظم قرآنی هماين چيانش حاروف و

صامت آغازی واحد در مصاراع ياا بيات خودنماايی

كلمات در آن است؛ به گوناهای كاه تناساب صافات

میكند» ( ،1365ص.)41

حروف در نوع پيامی كه منتقل مایشاود لحااظ شاده
است.

 -2برای نمونه میتوان به اين منابع مراجعه كارد:
البرهان فی علوم القرآن ،ج  ،1ص  64و تناسق الادرر

 واژگان ،تركيبها همه به نوعی در راستای بياناين معنای اصلی با آن هماهنگ شاده اسات و ناوعی

فی تناسب السور ،ص  61و نيز :مباح

فای التفساير

الموضوعی ،ص .78

هارمونی و انسجام كامل بين آنها وجود دارد.
 از تصاوير بيانی نيز در سوره ،برای بيان هماينمعنا استفاده شده است ،عًوه بر آنكاه ايان تصااوير
معانی را بهصورت محسوس باه متلقای (خوانناده ياا
ملاطب) انتقال میدهد و باع

رسوخ معنی در هن

و جان وی میشود .هر چند سوره خاالی از تصااوير
استعاری ،كنايی ،افتراضی و ...نبوده اسات و هماه در
راستای بيان همان معنای اصلی ساوره باهكاار گرفتاه
شدهاند.
 ايان ارتبااط و انساجام ناهتنهاا در كال ساورهمشاهده میشود؛ بلكه سورۀ مباركه با سورههاای قبال
و بعد از خود نيز ارتباط داشته است ،كه ايان بررسای
و پژوهشهای مشابه میتواند بر قرآن كاريم كاه كال
واحد است ،تأكيد داشته باشد.
پینوشت
 -1نغمه حروف يا واج آرايی كه نوعی از صنعت
جناس (جناس استهًلی) است؛ بدين گونه كه شااعر
يا نويسنده يكی از صامتها را به منظور زيبايی كاًم
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