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 چکیده

است.  ریانکارناپذ یاحر ،یآثار ارزشاند ادا یسواتاار اا حتاوا در تااح ةیو ارتباط دو سوو وندیپ

از اهداف حهم حکاب  ،یا یارتباط دوسوووو نیاثبات چن زیحسووو وو  و ن نیتوجو  و ننکواد در ا

 دیآن را حطرح نردند و تأن یروس یهاسوتیفرحال زین دیاسوت ن  در نقد جد یعبدالقاهر جرجان

تاام و  ۀاهر یژگیو نیاز ا ،یسرآحد آثار ادا زینقطة اوج و ن ةحنزلا  میار آن دارند. قرآن نر اریاس

ز ا یریگنوشووواار اا اهره نی. در اطوبدیح یاژهیو ینگررو، تأحل و ژرف نیناال ارده اسوووت ازا

اا  قرآن را یساتاار یهاییبایاز ز ینوشو  شوده اسوت، اا  اندن یویتتو -یفیرود توصو

 یهاو جنب  یزاان یسازونارها ریشود و تأث یاررسو «ییزداییآشونا»و « نظم» ةیدو نظر تیرحتو

نظم  ةینظر یار حضاون و حتاوا نشان داده شود. اا نظر ا  هدف حذنور، ااادا ا  اررس یسواتاار

سوو    پردازد،یح هاسووتیفرحال یسووازاا اصوول ارجسووا   ینظر نیا انیحوجود ح یهایو هاانند

ا اا و ارتباط آنه «لیل»سووورۀ حبارنة  یزاان یفوق، سوواتاارها ةینند اا توج  ا  دو نظریتالد ح

 ییاقیو حوسوو یزاان یسوواتاارها لینند. سووورۀ حبارنة ل یو اررسوو لیسوووره را تتو نیا یحتاوا

 زیتکرار و ن کیو اسوافاده گسارده از تکن یدارد. سواتاار حنظم نتو یهدفاند، حنظم و حنسوما

 .سوره ناحالً حشهود است نیدر ا یو نتو یواژگان ،ییا  صورت توازن آوا یسازارجسا 

 
 های کلیدیواژه

 .ساتاار، حتاوا ،ییزداییآشنا ةینظم، نظر ةینظر ل،یسورۀ ل م،یقرآن نر
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 مقدمه

 یهانواود در اعمواز قرآن، از هاوان قرن یدر پ

روط ش راحونیپ یحااوف یهاش ینظرات و اند ن،یناسا

حان حطرح شد و دانشاندان حا  کیفصاحت و االغت 

ااب پرداتاند و  نیاو  تأحل در ا یاگونو هرنودام او 

 یااند، عدهارائ  داده یو نظرات حافواوت هواشووو یانود

و قداح ، فصاحت را  یهاانند جاحظ، ااوهالل عسگر

ائل ق یحعنا اصووالت چندان یو ارا دانسوواندیا  الفاظ ح

 ،ی؛ عسوووگر090، ص0393نبودنوود )ر. ج جوواحظ، 

 یگری( و عدۀ د99، ص0918؛ قوداحو ، 11، ص0103

 را از تیاها ،ییوایدر فصوواحت و شوو ر،یاثهاانند اان 

حعنا جان نالم است و ادون  رایز دانسواند؛یآن حعنا ح

، 0313 ر،یناواهد داشت )ر. ج اان اث یایهاآن، لفظ ا

و تفکّر غالب  ن ین  ا دهدینشوووان ح نی(. ا091ص

 ایوو« جزء»حعطوف اوو   یاداحاون  یاایووآنووان در ارز

ر اث کی« حفردات»آنان  ریواحد و ا  تعب نیترنوچوک

اثر از داشوووان  کی ییبایاسوووت و در اتز از ز یادا

 یول اند؛عام و شوواحل نسووبت ا  آن حتروم اوده ن یا

 یساایس اینظام  ،ییبایآن است ن  تاساگاه ز قتیحق

در  ییو حعنا یتاص زاان یاجزا بیاسوووت ن  از ترن

 است یزیهاان چ نیو ا دیآیا  وجود ح گریکدیننار 

تود ا  آن « نظم ةینظر»در  ینو  عبودالقواهر جرجوان

نلّ ا  هم  کیرا هاچون  یاو اثر ادا»اسووت.  دهیرسوو

نک  از آ  ینالم پ یاجزا یو ارا نندینگاه ح وسووا یپ

 «سوووتیقائل ن یارزد چندان ندینالم درآ بِیاو  ترن

 (.891، ص0931 ،ی)نوروز

تود ار آن  ةیآنچو  جرجوانی در نظر قوت،یحق در

 ینوعاست، اررسی حعناگرایانة نتو و ا  دهیورز دیتأن

تتویل گفااانی دساور زاان حان است ن  در حطالعات 

 شوووودیاحروزه فراوان از آن نام ارده ح ،یو ادا یزاوان

اسووت ن   یدرحال نی(؛ ا1، ص0912پور، )ر. ج اهرام

 راحونیگذشاگان حا پ یسنا یهادگاهیسوبت ا  دغالباً ن

 نیغفوت شووده اسووت. در ا یاریتا حد اسوو ،ینقد ادا

نظم او   یو نظر یعبدالقاهر جرجان یهادگاهیود ان،یوح

 دیاا نقد جد یاریو حشووااهت اسوو یکیاز آنما ن  نزد

 .  طوبدیح یاژهیو تیدارد، عنا

 یهااسووت ن  اا شووات  نینظم در ا  یاهایت نظر»

سوواتاارگرا و نقشووگرا،  شووناسوویحااوفی حانند زاان

شوناسی، نقد ادای و تتویل ناراردی و گفااانی سوبک

، 0938قاسووم،  دیو سوو ی)هاد« حرزهای حشووار  دارد

 (.  082ص 

 نیترنوو  از حهم ییگرادر نقوود احروز، شوووکوول

 یروس یهاسووتیاسووت و فرحال ینقد ادا یکردهایرو

 رد  یها پالقاهر قرناند، اا آنچ  عبدآن را حطرح نرده

در توج  ا   ژهینظم تود حطرح نرده اسووت، او  ینظر

 یرایشووباهت اسوو ،یسوواتااان اثر ادا ینل در اررسوو

هساند ن  در نگاه و نقد و  ینسان هاسوتیفرحال»دارد. 

از  حان توج  دارند. یک ارچکیا  فرم و  یادا ن یآفر

حسووواقل و حمزا فاقد  یصوووورتنگواه آنان، نواات ا 

و ارزد  گاهیجوا رایز ؛هسوووانود یو هنر ید اداارز

و در حالت  یانضااح تینواات صورفاً در حوقع یهنر

 ،ینندن یعی)شووف «شووودیح دایاسووت ن  پ یوسوواگیپ

اسوووت ن  نسوووبت ا   نی(. نکاة حهم ا39، ص 0930

اا  یقرن پنمم همر یِجرجان یهادگاهیشوووبواهوت د

 یاریتا حد اسوو یالدیح سووامیقرن ا یهاسووتیفرحال

 نیدر حد توان ا  ا ال حق نیغفوت شوووده اسوووت ن  ا

 نیحقال  تالد ار ا نیحوضووووو تواهد پرداتت. در ا

نظم عبدالقاهر  ةیاز نظر یفیاسووت ن  ضووان ارائة تعر

شوووده از جانب حطرح اتینظر یارت زیو ن یجرجوان

 یحعاصر، ساتاارها یدر نقد ادا یروس یهاستیفرحال
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 لیوسوره تت یو ارتباط آنها اا حتاوا لیسوورۀ ل یزاان

 استج ریز یهاحقال  پاسخ ا  پرس  نیشود. هدف ا

 ییازدییآشنا یةنظم اا نظر یةوجوه اشارا  نظر-0

  ست؟یچ

 یادا یهاییبایز ،یچ  عناصر و عواحل ساتاار-8

 را شکل داده است؟  «لیل» ۀحوجود در سور

 ییهایژگیچ  و لیدر سورۀ ل یزاان یهاساتاار-9

 سوره چگون  است؟  یدارند و ارتباط آنها اا حتاوا
 

 قیتحق نةیشیپ-2

 یرایتاننون حوضوووو اسوو م،یقرآن نر یزاان اعماز

حااوف را ا  تود اتاصووواص  یهااز حقاالت و نااب

 ن یزح نیشوووده در اداده اسوووت. از جاوو  آثوار انمام

 و یاإلعماز القرآن»حقاالت اشوواره نردج  نیا  ا توانیح

ق، حموة 0181)حاتم صوووالل الضووواحن، « النظم ةینظر

نظم  یلغو یحعن انیاز ا پ آفاق الثقافة و الاراث(، ن  

 ینظم را اررسوو یةو قدحت نظر ن یشوویدانان، پنزد لغت

ر د  ینظر نیا یهاش یر یوجونرده و س   ا  جست

حؤلّفان  زیدانوان و ناداواء، االغوت ان،یوآراء نتو انیوح

 آثار تیاعماز قرآن، پرداتا  است و در نها یهانااب

 ینظم قرآن و حؤلّفووان آنهووا را حعرف نوو یحوجود در زح

القرآن  یف یاألسوووووا یاإلعمواز الوغو»نرده اسوووت. 

  ی)سووا« سووورۀ غافر یالنظم ف ةیدراسووة نظر میالکر

 و ةیالوغة العرا ید، حموة اتوث ف0939 ان،یحسوونعو

م نظ یةنظر فیتعرها دانشگاه اصفهان( ن  ضان آداب

عنوواصووور   ،یوونظر نیا ۀنظرات حااوف دراوار انیووو ا

را در سوووره  یو حعن بیترن لفظ،گانة نظم اعم از سوو 

وا فرم و ساتاار اا حتا وندیپ»نرده است،  یغافر اررس

، حمو  0938 ان،ی)هوحن ناظا «ریدر سوره حبارن  تکو

( ن  ا  81 ۀشوواار ،یعرا اتیزاان و ادا یرانیانمان ا

 یررسو ا ریتکو ةحبارن ۀفرم و ساتاار در سور لیوتت

 یاو ساتااره رداتا سوره پ نیا یارتباط آنها اا حتاوا

 اا ها¬سووووره و ارتباط آن نیا ییقایو حوسووو یزاوان

 یو ساون یتط یسووره را در قالب ناودارها حتاوای

انج اا عنو یاناح انیپا زیاسووت، و ن دهینشوو ریا  تصووو

 فوسی قیجاال رف») وسفیسوورۀ  یف یالنظم القرآن»

نااو ( و  ةیم، دانشگاه النماح الوطن8111 ،یالتاج عو

 ی)حمد «ةیسوورۀ هود دراسة سسووا یف یالقرآن نظمال»

، دانشووگاه غزه( ن  پ  از 8113 ة،یعودۀ ساولت  یعا

 آن در یهاش یو ر یشناسدر تصوص سبک یحقدحات

در دو سوره  یاسووووب قرآن یا  اررسوو ،یاالغت عرا

پرداتاوو  و  انیووو ا یعوم حعووان تیووحووذنور اووا حتور

 از یحباحث نوحدت سواتاار اا حتاوا در قرآن را ضا

حذف و اضاف ، الافات، اساعاره،  ر،یو تأت میتقد لیقب

اند. اا نظر ا  آنچ  ذنر شوود، در و... نشووان داده  یتشووب

حسوواقالً  «لیل»سوووره  ادشووده،ی یهااز ناون  چکدامیه

نشووده اسووت و اا توج  ا  سوواتاار  لیو تتو یاررسوو

 نیآهنگ اتیسوووره و توازن و تناسووب و آ نیا یبایز

آن  یسوووره و ارتباط اا حعنا یسوواتاار یرسووآن، ار

 .  رسدیا  نظر ح یضرور

 

 نظم ةینظر-3

نقطة  توانیرا ح یعبودالقاهر جرجان« نظم» ةیونظر

 ریدر س یایعطف االغت عرب دانسوت ن  تتول عظ

رویکرد »تطوّر عوم االغووت و نقوود اوو  وجود آورد. 

االغی عبدالقاهر در تتویل حان ن  ا  اررسوووی رااطة 

نتو و حعنا حاکی اسووت، یک رویکرد هاگانی اسووت. 

 و انسوومام یتاودن را ا  جاحعاگر این ویژگی هاگانی

ق اثر او را اوو  ح توانیمینسوووبی نظرات او ایفزاییم، ح

، ص 0938قاسووم،  دیو سوو ی)هاد« یک نظری  اناحیم

082  .) 
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اسوووت ن  االغت در  نیچن  یّونظر نیا تالصووو 

آن را در حسوون  دیاوک  اا سووت؛یحنفرد نالم ن یاجزا

حسووون نظم جز اا  نینالم جسوووت و ا یاجزا فیتأل

 فی. او در تعردیآینتو ادست نا یاراده و قصد حعان

ادان ن  نظم آن اسووت ن  نالحت را ا  ج »دیگوینظم ح

 و اصول آن عال نیو ا  قوان یاوریعوم نتو ا یاقاضا

را ن   یزی. چون حا چیآن را اشناس یهاو رود ینن

او  تاام  نکو یجز ا میدانیآن اسوووت نا ینواظم در پ

شووود؛  سووا یآن نگر یهاها در آن ااب و تفاوتگون 

توج  شووودج  ریز یهاتبر در عبارت یهاحثالً ا  گون 

 دٌیز دٌ،یحنطوقٌ ز دٌ،یز قنطوی نطوق،ی دٌیحنطوق، ز دٌیوز

هو الانطوقُ و الانطوقُ هو  دٌیز دٌ،یوالانطوقُ ز نطوقُ،الا

او،  دگاهی(. نظم از د20م، ص8111 ،ی)جرجوان «دٌیوز

 یااتنو انیدر ح یروااط نتو نیاهار افانیجسوووان و 

 . عبدالقاهرشوندیحقصوود گفا  ح یادا یاسوت ن  ارا

تود، فصووواحت را ن  در  جیرا یهوا یارتالف گرا

نواات، تا  یاو ارا«. حعنا»دانسووت و ن  در  یح« لفظ»

 ،رندیحاصووووص قرار نگ یاوهیشووونالم ا  بیدر ترن

 نالم قائل نبود. ییبایدر فصاحت و ز یارزد و نقشو

توج  ا  نظم  ن یسوووان عبدالقاهر در زح قوتیدر حق

ار نفراتر از توجو  ا  سووواتاار و نظام ا  زیینالم، چ

 افانیوو تیووشوووده در جاووو  و حوضووووو فعواوو گرف

 .ستین نتویحوضوعات 

 

 «Formalism» سمیفرمال ای ییگراصورت-4

در  0301در سووال  سوومیفرحال یهانشووان  نیناسووا

ا  اوج  0301-0301 یهاآشکار شد و در سال  یروس

هدف » (.2-0911، ص01حقدم، ی)ر. ج عوو دیرسووو

گذشووا  و  یادا یحکاب، گسووسووان از هنمارها نیا

« حان است ینشف جوهر ادا ایاثر  «تیّادا»نشف راز 

 هاسوتی(. از نظر فرحال99، ص0930 ،یندنن یعی)شوف

 تواندیاثر ح کیاعضا و عناصر  انیانسمام و وحدت ح

آن  «تیادا»نند و حسبب  لیتبد یحان ادا کیآن را ا  

 شود. 

 یوحوودت و انسوووموواح یرا دارا یحان ادا آنووان»

و حعاقدند اثر  دانندیح ک ارچ ی یحند و سووواتاارنظام

ست. رااط  ا گریکدینظام عناصر وااسا  ا   انگریا یادا

عناصوور، نارنرد آن در چارچوب  گریهر عنصوور اا د

(. 032، ص0921 ک،ی)حکار «دیآیشوواار حنظام اثر ا 

  داشت و ا یسواتاار یگاها  حان، ن دیاز نظر آنان اا

ر اث یدرون یهووایژگیو یاایووارز و ریو تفسووو لیووتتو

صرفًا شاحل گراحر و دساور  هایژگیو نیپرداتت ن  ا

را  وزن و آهنگ لیاز قب ییهایژگیاوک  و ست؛یزاان ن

 نی(. آنان ار ا9، ص0992 گواون،ی)ا ردیگیدر ار ح زین

 ودقصدر فرم و ساتت است. ح اتیااور هساند ن  ادا

 سووت؛ین یاثر ادا یآنان از فرم و سوواتت، قالب ظاهر

وزن و قافی ، صوواحت و حصوووت و هما، صووور »اوک  

دید، ها  از اجزای شکل  ةتیال، صونای  ادیعی، زاوی

ادای هسواند، حشروط ار اینک  هر یک از این اجزا در 

ساتت یا اافت آن اثر نق  داشا  ااشند و ا  دریافت 

 «از حان ادای ناک ننند دهتوانن ةشوووناسوووان-زیبایی

فرم و شووکل » ن،ی(؛ اناارا019، ص 0920 سووا،ی)شووا

 گرین  در ارتباط اا د یعبارت اسوووت از هر عنصووور

وجود آورده ااشوود، سوواتاار حنسوومم ا  کیعناصوور 

را در نل  یاف یهر عنصوور، نق  و وظ نک یشوورط اا 

(؛ 19، ص0921 فر،گانی)شوووا« نند فاینظام هاان اثر ا

حسووأل   کها، ادایات یا  اعاقاد فرحالیسووت اناانااراین 

صوورفاً زاانی اسووت و تواننده آگاه ا  حسووائل زاانی اا 

 هاصاحت ها،های آوایی واجایماد ارتباط این صوورت

 یهایجنب  تواندحی حان، در رفا  نارا  هایحصوووت و



 
 

 21   («لیل»سورۀ حبارنة  تی)ا  حتور«ییزداییآشنا»و « نظم» ةیساتاار اا حتاوا اا توج  ا  دو نظرتناسب 

 

 

 تنی از فراتر حعانی حای و نویسوونده حنظور حعانی از

 (. 011، ص 0920 سا،ی)ر ج شا ااددری نیز را نویسنده

 یااورند ن  غراات و شووگفا نیار ا هاسووتیفرحال

ادل  گان ی یزاان شووواعران ، هر شوووعر را ا  حوجود

 نارا  یاریاسوو یزاان یراه شووگردها نیو در ا نندیح

 ینینشنظم و هم -0اندج ن  از آن جاو  ندیآیشواعر ح

شاعران  )اساعاره،  انیا یحمازها -8واژگان در شوعر؛ 

 ؛ییگودهیو گز مازیا -9(؛  یبو تشوو  یانواو حماز، ننا

نارارد  -1(؛ یینهن )ااسووواانگرا یهانوارارد واژه -1

، 0931وت،یناآشونا و...)ر. ج فض یسواتاار نتو ژۀیو

و  ییزداییدو اصوووطالح آشووونووا فی(. تعر031ص

 یورضر سم،یحکاب فرحال یحعرف لیذ یسوازارجسوا 

 جرسدیا  نظر ح

 

 «defamiliarization» ییزداییآشنا-1-4

 سوومیحکاب فرحال یاز ارنان اصووو ییزداییآشوونا

چ  آن نردنگان یروس اسوت ن  ار ناآشوونا ساتان و ا

 قتیآشوونا و شووناتا  شووده اسووت داللت دارد. در حق

ت اس یشگردها و فنون دات،یشاحل تاه ییزداییآشنا»

ا و ا سوووازدیح گان یحااطبان ا ین  زاان شوووعر را ارا

حقدم،  یعوو) «نندیحاوالفوت ح یزاوان یهواعوادت

 (.011، ص0911

 

 «foregrounding»  یسازبرجسته-2-4

  ن شودیح ییدر حان، شاحل شگردها ییزداییآشنا

 هاتسیفرحال»دارند.  میرااطة حسوواق یسوازاا ارجسوا 

« automatization» «یتودنار» ندیزاان دو فرآ یارا

 ،یارتودن ندیرا در نظر گرفاند. فرآ «یسازارجسا »و 

ون حوضوو است اد انیا  قصد ا ینارارد عناصور زاان

 ،یسووازارجسووا  ینند؛ ول ظرجوب ن انیا وۀیآنک  شوو

ا   حاعارف است؛ ریغ وۀیشعناصور زاان ا  یرینارگا 

 دوم ندین  نظر حااطب را جوب نند. آنها فرآ یاگون 

 ،ی)صوووفو «دانندیآحدن زاان ادب حوجودرا عواحل ا 

شناس زاان« Leech» چیاعاقاد ل(. ا  93، ص0، ج0931

ا  دو صووورت  یسووازارجسووا  ،یسوویحعروف انگو

 یزیهنمارگر ای یناهاسوتج ناستج قاعده ریپذاحکان

«deviation » انتراف از قواعد حانم ار  یحعنانو  او

ن  « extra regularity» ییافزازاان است و دومج قاعده

نار ار قواعود حوانم ار زاانِ تود یاوا افزودن قواعود

 (.19، ص0، ج0931 ،ی)ر. ج صفو ردیگیصورت ح

عبارت اسوووت ازج  یزیهنمارگر ای ینواهقواعوده

انوتوراف از قووواعوود حووانووم ار زاووان هنمووار و »

)انوشووو ، « اا زاان حاعارف ینکردن و هااهنگحطااقت

 ییافزاقاعده ،یناه(. ار تالف قاعده0111، ص0919

اوک  اعاال  سوووت؛یانتراف از قواعود زاوان هنموار ن

 رودیحشوواار ار قواعد زاان هنمار ا  یاضوواف یقواعد

 یانوودمیتقسووو چ،ی(. ل010، ص0911حقوودم،  ی)عوو

ارائ  داده اسووت )ر. ج  یزیاز هنمارگر یاگان هشووت

 نیا انی(. از آنما ن  از ح13، ص0، ج0931 ،یصوووفو

 تیاز اها ییو حعنا ینتو یزیهشت ناون ، هنمارگر

بت ا  نس یشواریسوت و نارارد اارتوردار ا یتر یا

 زیدر حقالة حاضووور ن ،دارد یزیانواو هنمارگر ریسوووا

 دو حعطوف است.  نیتوج  حا ا  ا

 

 «grammatical deviation»ینحو یزیهنجارگر-3-4

عناصوور  ییجااما ،ینتو یزیاز هنمارگر حقصووود

 یاهنارارد صووورت زیار سوواتااان و ن ریجاو  و تأث

 واندتیشاعر ح» چیناحاعارف در زاان اسوت. ا  اعاقاد ل

حانم ار زاان تودنار ا   یقواعد نتو گرفاندهیاا ناد

(. در 21، ص8، ج0931 ،ی)صفو« ا ردازد ینیشعرآفر



 
 

 0931ساان پاییز و زح (01)یاپی، پدومسال پنمم، شااره ، «قرآن یشناتازاان یهاپژوه » یپژوهش یدوفصوناح  عوا   29

 

 

 سوووندهینو ایشووواعر  ینتو یزیدر هنمارگر قتیحق

زاووانِ هنمووار  یتالقووانوو  از قواعوود نتو یاگونوو اوو 

دۀ شحرتب یاجزا یِ سازو ا  دگرگون نندیح یچیسرپ

 و یسازنار حوجب ارجسووا  نیو اا ا پردازدیجاو  ح

 .  شودیدر زاان ح ییزداییآشنا

 

 «semantic deviation»  ییمعنا یزیهنجارگر -4-4

اا  در زاان  نیعاریآنموا ن  حوزۀ حعنا وسووو از

عودول از هنمارها در  نیراتریو گ نیاسوووت، حانوعار

 ییحعنا یزی. در هنمارگرردی ذیاا  صوووورت ح نیا

 یجاو  نار ایشووواعر اوا نظام حعاول سووواتت واژه 

 انیرا ا یحعاول، حطوب ینودارد؛ اوکو  اا هاان واژهها

حافاوت  ارن  حفهوم آن اا رسوووم و عادت هنم کندیح

 یزی(. در هنمارگر18، ص0911حقدم، یاسوووت )عوو

 ینیهانشو حتور  ینیگزیواژگان در حتور جا ،ییحعنا

 سووا،ی)شووا سوواندیزاان ن یحطااق عرف و هنمار عاد

 ییحعنا یزی( عناصور سازندۀ هنمارگر821، ص 0911

پارادون ،  ص،یاسووواعاره، تشوووا  ،یرا حماز، تشوووب

 .دهندیح لیو... تشک  ینااد، ننا ،یزیحسآح

 

 معاصر  ینظم با نقد ادب یةشباهت نظر-5

شووناسی حعاصر اشوارا  جرجانی اا زاان ترینحهم

شوووکل نظاحی از ارتباطات اسوووت. در  او از زاان ا 

نکردن ا  حفردات چ  در سوووطل لفظ و چ  در توجو 

او را از حمادلة طوالنی و  نک یار اسوووطل حعنا عالوه 

حمرای ورود او ا   د،یحواصووول لفظ و حعنوا رهوانای

 نکا  اینحبتوز سووواتت زاان را فراهم سووواتت و 

گرایان و سوواتت انیگرااشووارا  اصوووی او اا صووورت

(. 011، ص0938قاسووم،  دیو سوو یاسووت )ر. ج هاد

 یزیچ شووود،یغرب حطرح ح یآنچ  احروزه در نقد ادا

اقرار نرد  دیندارد و اا یجرجان یهاش یحضواف ار اند

 ینگوواه ات،یوونو  اصووووالً نگوواه اسوووالف حوا اوو  ادا

 یعیاوده اسوت. شوف ان یگراو صوورت ان یگراسواتاار

و نت یعوم حعان یآنچ  جرجان»حعاقد است ن   یندنن

روس،  انیگرااسوت ن  صورت یزیهاان چ تواندیح

« اندنام ارده« هانوارنرد حاقوااول عواحل»از آن اوا نوام 

حثالً عبور از  ای(. 831، ص0930 ،ینودنن یعی)شوووف

 یساتت جاو  ا  ساحت لفظژرف ای ییسواحت حعنا

حطااق اا هاان  یاریتا حد اسووو  اوروسووواتت ج ای

اسووووت نوو  نوآم  «یدسووواورگشووواووار» ةیوونوظوور

ارائ  نرده است )ر. ج « Noam Chomsky»یچاحسوک

دو سوووسووور  نانی(. آنچ  فرد109، ص0929حشوورف، 

«Ferdinand de Saussure »یدر تصووووص قرارداد 

زاووان، حتور  رهیاودن زاووان، روااط حوجود در زنم

حطرح نرده اسووت، اا  نواژگا ینینشووو هم ینیجانشوو

در اسووورار البالغة و دالئل االعماز،  یحبواحز جرجان

، 0921دارد )ر. ج حتاد عباس،  اریاسوو قیتطب تیقااو

 Roman» انواسووونیووتوجوو   نی(؛ هاچن18-11ص

jakobson »جاالت نشان از  یا  تفاوت ساتاار نتو

 ینتو دارد ن  جرجان یشووناسووییبایتوج  او ا  اعد ز

تو را ن قیطر نیفشرد و از ا یار آن پاو اارها  وسا یپ

، 0938 دقاسوووم،یو سووو یآورد )هواد رونیاز رنود ا

 (.  099ص

ز حباح انیگفت ن  اگر حرز ح توانیح نانیاطا اوا»

 خ،یتار انیگراصووورت گریروس اا د انیگراصووورت

 «ااسیا ییگراصووورت»و  «ایپو ییگراصوورت»حسو وة 

 خین  در تار ینسووو نیناسوووا دیاواشووود، ادون ترد

در  ایپو یو فوسوووفوة جاال ا  نگاه یادا یهوا یونظر

« است یناود، جرجا دهیها رسها و صوورتحوزۀ فرم

 (.831-911، ص 0930 ،یندنن یعی)شف
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اصل  ،یروسوو یهاسوتیاصول، نزد فرحال نیترحهم

ت صور ییزداییاست ن  اا هدف آشنا یسازارجسوا 

 آور سوواتانشووگفت یحعنا  «ییزداییآشوونا. »ردیگیح

اسووت ن  زاان  یشووگردها و فنون رندهیاسووت و درارگ

، 0931 ،ی)صفو سازدیح گان یحااطبان ا یشعر را ارا

 نیحشووواا  ا یاشووو یا  اند می(. اگر ااواه19، ص0ج

اشوواره   یتو یدر سوونت ادا انیگراصووورت شووةیاند

هاان  نیگفوت ن  ا توانیتواطر ح نوانیاوا اطا م،ینن

اگرچ   یجرجان انیاسوووت. در ا ینظم جرجان ةیونظر

او  یوجود ندارد؛ ول «ییزداییآشوونا»از حفهوم  یسووان

در هنر و شووعر، نقطة  یجاال اریاسووت ن  حع رفا یپذ

 تی. هنرحند و شوواعر اا تالقتاسوو «یزیارانگتعمب»

د، ش یتکرار یو وقا داردیوا ح یتود حا را ا  شوگفا

اا  و دیایوا یگریتوا هنرحنود د میننیتعموب نا گرید

 یعیوا دارد )شف یحا را ا  شووگفا ییزداییآشونا ینوع

 (.831، ص0930 ،یندنن

و  دنیها و قدرت ارگزواژه ینظام نتو یجرجوان

 اریواژگان را حع «یتوت»تود  ریا  تعب ایآنها  دحانیوچ

اا طرح حسووو وة عوم  ی. جرجواندانودینالم ح ییبوایز

 نیروس ا  ا انیگرانتو درسووت حانند صووورت یحعان

 چیدر ذات تود ه  یتشب این  اسواعاره  سودرینکا  ح

نار شاعر و  یهنر بیترنآن در  تیندارد، اها یایاها

 ااشوود،یو جان ح نندیاسووت ن  آن را زنده ح بیاد

است ن  در نتو زاان شاعر، ا  آن داده  یگاهیحهم جا

نتو زاان،  نی(. ا938م، ص8111 ،ی)جرجان شووودیح

را « هاهنرسووازه»و تاام  ااژهایها و او واژه رهایتصووو

 ناًیع نینو  ا ااشووودیو حرنوت ح یطراوت و توازگ

نوو   یزیاسووووت. هاووان چ ییزداییآشووونووا لحعوواد

اار در  نیناسووا یارا« Shokolovsky» یشووکووفسووک

« هنر ا  حثااة فن»اا عنوان  یا، در حقوالو 0301سوووال 

حعاقد است  ی(. و09، ص0921 ک،یحطرح نرد )حکار

ست؛ ا تیشکل در واقع رییتغ مادیر، اهن ین  نار اصو

 ادهاسافاسوت ن  اا  نیا یحعنا ن  هدف زاان ادا نیاد

فرم را ارجسووا  نند و  ،یعاد ریو غ بیاز اشووکال غر

  احروزه را ن یشناسییبایاز حسائل ز یاریاس م یدر نا

نار شووده اسووت، دوااره ا  یاسووبب نثرت نارارد عاد

نشان داد  ی(. و012، ص0920 سوا،ی)ر. ج شوا ردیگ

 نندیرا نو ح زیهاست ن  ها  چشدن هنرسازهن  فعال

. اردیروزحره را از نگاه حا ا  دور ح یو اااوذال زنودگ

 یاندازاز رهگذر نتو، از چشم یگر سواتان حعنجووه

 دن،یا  نواات ااشوو یاتازه افةیدارد. ق یحا تازگ یارا

اا توج  ا  آنچ   هاان نواات حوجود در زاان روزحره.

 ها،ستیاا فرحال یجرجان یهادگاهیذنر شد، شباهت د

 انکار اگذارد.  یاار ییاز آن است ن  جا  یا

 

   «لیل»ساختار با محتوا در سورة مبارکة  وندیپ-6

 ۀسووور یزاان یسوواتاارها نندیاا  تالد ح نیا

هد و د قیرا اا حتاوا و حضواون سورۀ حبارن ، تطب لیل

. اادیسوره را اا حتاوا در نیا یزاان یسوازونارها ریتأث

 و سووو   یزیهنمارگر ندیحنظور اااودا ا  فرآ نیاود

  چنانک پردازد؛یح «لیل»در سووورۀ حبارنة  ییافزاقاعده

حذنور، گرچ  اصطالحات نو  نیذنر شد، عناو شواریپ

 اریوجود آحده و اساست ن  در نقد حعاصر ا  یاو تازه

 یغالباً هاان حباحث ی  اسووت؛ ولو حاداول گشووا جیرا

حا ا  چشوووم   یو اد انیو ا یاسوووت ن  در عوم حعان

اإلعماز تود ا  اوارهوا در دالئل یو جرجوان توردیح

احز حب لیدر ذ نیننکاد در آنها پرداتا  است؛ اناارا

و  پردازدیدر آن اوواب ح یو اتیووحااوف، اوو  نظر

ا ر دینقد جد اتیاو اا نظر یهادگاهیصتت اشارا  د

 .  نندیح دییدر حد احکان، تأ
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   «لیل»در سورة  یزیهنجارگر-1-6

در  زین شوووارین  پ یزیهنمارگر ایو ینواهقواعوده

 یحعناا  آن اشوواره شوود، ا  ییزداییآشوونا رحماوعةیز

انتراف از قواعد حانم ار زاان اسوت. در حقالة حاضر 

 است.  ییو حعنا ینتو یزیار هنمارگر شاریحا ا دیتأن

 

 «لیل» ةدر سور ینحو یزیهنجارگر -1-1-6

هووای نتوی قرآن و تنوو هنمووارگریزی فراوانی

ز ساهای سبکنریم ا  اندازهای است ن  جزء حااص 

رود. حراد از سبک در اینما اهرهگیری شاار حیقرآن ا 

تاص از احکانات نتوی اسوووت ن  ارای ایان حعنایی 

...  و ریتأت م،ینار حیآیند. حذف، اضوواف ، تقدتاص ا 

 ۀدر سووور ینتو یزیارگرهنم یاز ناودها توانیرا ح

ز ا ییهاشاار آورد ن  در اداح  ا  ناون ا  «لیل»حبارن  

 پرداتت.  میآن تواه
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قرآن،  ینتو یهووایزیاز انواو هنمووارگر یکیو 

نالم اسوت. در سورۀ  رۀیاز اجزاء از زنم یحذف ارت

 توانین  ح میرو هسوواحذف روا  دۀیاا پد لیحبارن  ل

حذف در  دۀینرد. پد یاز هنمار توق زیگر یآن را نوع

اسووت.  یسوورشووار از رحوز و اسوورار االغ ،یزاان عرا

را  یغیاوج »دیفرحای)و( حیعو ن،یاحام حاق ن،ید عسوبی

و  یالفوواظ  حااصووور و حعووان نکوو یحگر ا دم،یوونوود

(. 090ق، ص0103 ،ی)عسگر« است اریاسو ا یحفاه

در سوووطل  ینیگزیجا یحذف، نوع» یدیهو دهیعقاو 

 نیگزیجا چیاا ه یاسووت ن  در آن عنصوور یدسوواور

(. نقد 19، ص0923 ،یو صووادق ی)سوومود «شووودیح

ن   دهدیحرخ  یحعاقد اسوووت ن  حذف وقا دیوجود

الزم است،  ین  وجودد از لتاظ سوواتاار یعنصور

اعز اودن اناحلنا نیا یاگون اااند و ا  ینواگفاو  ااق

 نیحان شوووود و توانده از ا یو داللااند ینشووواندار

از آنچوو    یرا ا یزینوو  حان چ اردیح یرهگووذر پ

 .نندیح انیا د،یگویح

ج فةیشر ةیشاهد حا ااشد، آ تواندیناونة حنظور ن  ح

( اسووت ن  حفعول آنها 1ج لی)ل« وَ اتَّقى فَأَحَّا حَنْ سَعْطى»

عوت حذف حفعول  رسد،ینظر ححذف شوده است. ا 

افزودن  ی، وضووووح آن اسوووت؛ ول«اهلل» یعنی «یاتق»

  یدر آ ییگرفان آن تول حعناو در نظر «یسعط»حفعول 

ار اصووولِ  دیتأن ف ،یشووور ةیهدف آ رایز نند؛یح مادیا

عال را  نیتودِ ا تیإعطاء و ااشووو  اسوووت و اها

ندارد؛ پ   یایاها شودیح دهیو آنچ  ااش رسواندیح

هاان  دنِین  ااش رودیعول ذنر شوود، گاان حاگر حف

 یقرآن است. اندلس شدهدیحفعولِ تاص حدّ نظر و تأن

نکا  اشواره نرده و گفا  استج  نیتود ا  ا ریدر تفسو

حذف حفعولی سعطى، إذ الاقصووود الثناء عوى الاعطى »

، 01، ج0181 ،ی)اندلسوو« دون تعرض لواعطى والعطیة

 نکا  را نیتود ا ریدر تفسوو زی( اان عاشووور ن139ص

، 91ج تا،یعاشوووور، اشوووده اسوووت )ر. ج اان ادآوری

اسوووت و  زیحذنور، ذنر حفعول جا ةیو(. در آ999ص

، 8، ج0102 ،یوطی)ر. ج س ستین یاصو یحفسود حعن

اا حذف آن لطافت  یگفت ن  حعن توانیح ی(؛ ول3ص

هرچند اناار نظر  ننود؛ینسوووب ح یاژهیو ظرافوت و

 یقیحوس تیرعا لیا  دل واندتیح یحذف، گاه ،یارت

سووورۀ  9  یآ راحونیناون  پ یااشوود. ارا اتیآ نیو طن

 ندیگوی(، ح9ج یضت«)حا وَدَّعَکَ رَاُّکَ وَحا قَوى» یضت

 یفواصووول قرآن تیرعا لیدلا  ،«یقو»ا  حذف حفعول

وَ ج »شودیها  ا  الف تام ح اتیآ یاست؛ چون اناها

مى*حا تى*وَ الوَّیْلِ إِذا سووَ « وَدَّعَکَ رَاُّکَ وَحا قَوى الضووُّ

 تا،یا ،یاروسو ی؛ حق111ص تا،یا ،ی)ر. ج الزرنشو
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 ،ی؛ ناشان903، ص1، ج0102 ،یضاوی؛ ا111، ص01ج

، 01، ج0992 ،یحشوووهوود ی؛ قا118، ص 1ج ،0189

؛ 213، ص1، ج0919 ،یمیالهو فیو؛ شووور909ص

 رسوودیا  نظر ح ی(؛ ول992، ص 01ج تا،یا ،یطوسوو

 یاریاسوو ییحعنا دیو فوا نینشوون  حذف، اا نکات دل

از ننار آن گذشت و  یسادگا  توانیهاراه است و نا

حنظور اتاصووار نالم سووان ن  حذف ا  نیآن را اا ا

است،  اتیسم  و آهنگ آ تیقصود رعاا  ای واسوت 

 لیدلحتاوا را تنهوا ا  گواهچیقرآن ه راینرد؛ ز  یوتوج

و در آنِ واحد  دهدینا رییتناسوووب در لفظ، تغ مادیا

را.  یو هم حق حعن ننوودیهوم حوق لوفظ را ادا ح

 یکی تواندیفواصووول ح تینگارندگان حعاقدند ن  رعا

 تنها عوتِ تواندینا یاز دالئل حذف حفعول ااشوود؛ ول

 ییحعنا اتیاز حقاض یحذف ااشود. حذف حفعول ناش

 یفواصوول قرآن تیسووبب رعا نک یار ا اسووت و عالوه

نرده  مادیا  یدر آ ینیدلنشوووو آهنگ  نیشوووده و طن

ناون  در  یهاراه است. ارا یدر حعن یاسوت، اا ظرافا

« قوی»ن  در واژۀ  نودیگویحوذنور، ح ةیوتصووووص آ

تاصّ و هاچنین احسووواس  یاحسووواس طرد و راندن

ا   تواندیاغضووی شوودید وجود دارد و حذف حفعول ح

 نک یاواشووود نو  تداوند حاعال ااا دارد از ا لیودل نیا

تطاب نند « حا قال » لیرسول تود را اا عبارت صر

حراوط ا  شوواص  ریا  ضووا ااًیفعل را حسوواق نیو ا

نسووبت دهد، آن هم در حوضووعی ن  حوضوو   شووانیا

اسووت )ر. ج  شووانیا  ا ااشوویدنوّیدادن و تسوآراح 

 ،یی؛ سووواحرا821-831د، ص0919الشووواط ، انووت

 (.  39، ص8، ج0108

ا  نسوووبت ا  ج حذف حفعولدیوگویح عبودالقواهر

ارتوردار  یتر یا تیواژگان، از اها ریحوذف سوووا

 در تود یشاریا ییحعنا یهااسوت و نکات و ظرافت

 ندهیهدف گو یگاه دیگویح یپنهان نرده اسوووت. و

 نک یحدث اسوووت ادون ا کیفقط تبردادن از وقوو 

حفعول آن حدّ نظر ااشوود؛  زیفاعل و ن یعنیدهنده انمام

 زین یگاه«. وق  ضووربٌ»گفتج  دیصووورت اا نیدر ا

دارد. او حعاقد  یگریهدف د ندهیو گو سوووتین نیچن

در دو حال و اا دو غرض در جاو   یاست افعال حاعد

اثبات  نده،یج حالت اول آن اسوووت ن  هدف گوندیآیح

حووالووت حثالً  نیفوواعوول اسوووت در ا یآن حوودث ارا

ت اثبات صف یصوون  غرض ا «یعطیُفالن ج »ندیگویح

اسوت و حقصود، ااش  « هو»فاعل  یراا یااشوندگ

حالت فعل  نی. در اسوووتیاو ن  یاز ناح یتاصووو زیچ

 یاار یحفعول رایز شوووود؛یحنزلة فعل الزم حا  یحاعد

حانند  ریفعول وجود نودارد ن  در لفظ و ن  در تقد نیا

( 12)نممج « وَسَقْنى وَسَنَّوو ُ هُوَ سَغْنىج »فوو یشووور  یووآ

و  اردیح نیحقصووود را از ا نما،ینردن فعل در ایحاعد

را  یحعن نیا تواهوودیچون ح ننود؛یغرض را نقض ح

ند نیاز ناست ن  اى نیحاعال ا یارسواند ن  شأن تدا

نار فقط حاصوووص  نیو حال و سوورحای  ااشوود و ا

 ندهیآن اسوووت ن  هدف گو زیاوسوووت. حالت دوم ن

رتبط ح زیفاعل، ا  حفعول ن یار اثبوات فعول ارا عالوه

ه نالم حذف شد یحفعول، اناار اقاضا نیااسوت؛ پ  

 ،ی)ر. ج جرجان شووودیگرفا  ح ریدر تقد یاسووت؛ ول

 ةیآ نیناسا گر،ی(. شاهد حثال د019-099م، ص8111

د ا  سوگن«ج وَالوَّیْلِ إِذا یَغْشى»استج  لیل ۀسور ف یشور

. واضووول اسوووت ن  ردیگیهنگام ن  فرا ح شوووب آن

ا  حفعول دارد ن  در  ازیاست و ن یعدفعل حا «یغشی»

 ةیحانند آ زین  یآ نیحتذوف اسوووت. در ا ف یشووور  یآ

ن  از آن سوووان رفت، هدف حذف حفعول،  نیشووویپ

ج آحده است انیالبااشد. در روح تیافاده عاوح تواندیح

فعودم ذنر الافعول لوعوم ا  سو النهار سو نل حا یواری  »
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 ،یاروسوووو ی)حق «اظالح  فعدم ذنر الافعول لواعایم

سووووگند ا  شوووب آن هنگام ن   یعنی(؛ 112ص تا،یا

 یکین  حقصووود، ظوات و تار ردیگیرا فرا ح زیها  چ

حالت،  نیدر دل شووب اسووت و از آنما ن  شووب در ا

از عظات تالق تود و توقت تود ا   ینشان اارزتر

 ادیحاعال ا  آن سووووگند  یتودا گوذارد،یح  یناوا

شف ن یارا یاچ یدر ا فعولحذف ح نیاناارا نند؛یح

از اسوورار و رحوز  یاریو اسوو شووودیحان ح یهاییبایز

عبارت از  اینهفا  در نالم، اا نشف عوت حذف واژه 

 یجرجان لیدل نیهاا  شوووود؛یآن جاو ، آشوووکار ح

اسوووت و ا   یبیحذف، احر شوووگفت و عمج »دیگویح

ن   ینیایااب ح نیاسووت. در ا  یسووتر و جادو شووب

سووکوت از نالم  دۀیاسووت و فا از ذنر اهارذنرنکردن 

 ن  اگر یاایینالم اسوووت و درح انیوا دۀیواز فوا  یا

 یو اگر آشووکار نکن یشووویح اتریگو ،ییسووان نگو

(. در 019م، ص8111 ،ی)جرجان «یشووویآشووکارتر ح

 یگریاا ناونة د «یفأنذرتکم نارا توظ»چهواردهمج  ةیوآ

حرف است؛  کیو آن، حذف  میاز حذف روارو هسا

ار زحان  «یتوظ»حشوواص اسووت،   یآ یچنانک  از حعنا

ج دیفرحاین  تداوند ح یحعن نیداللوت دارد؛ اد نودهیآ

. دهمیهشوودار ح نشوود،ین  زاان  ح یشوواا را ا  آتشوو

فعل حذف شده  یاز ااادا« تاء»واضل است ن  حرف 

 نیشوووده اسوووت. چن لیووتبوود «یتوظ»اوو   «یتاوظ»و 

 م؛یننیح حشووواهده زین گرید اتیرا در آ ییهواناونو 

« لُتَاَنزَّ»ن  اصوول فعل، « تنزلُ الاالئکة و الروح»حانندج 

 01 فةیشوور ةیحذف در آ نیا رسوود،ینظر حاسووت. ا 

 یکینزد زیو ن تیّو حاا تیّنشووان از قطع ل،یسووورۀ ل

اا حذف حرف اول، فعل حذنور  ییوقوو آن دارد. گو

و  تیقطع نگون یشوده اسووت و ا  یشوب یا  فعل حاضو

 یگون  ن  گاهنرده اسوووت؛ هاان دیرا تأن وقووقرب 

را  یو حاض ننندیح ریتعب یاز فعل حضارو ا  فعل حاض

 تتقق ق،یطر نیتا از ا ارندینار ححضوووارو ا  یجاا 

سحر  یستج »فةیشوور ةیوقوو فعل را نشووان دهند، حانند آ

حفسران حعاقدند نارارد فعل  ی( ن  ارت0)النتلج « اهلل

و  یکینزد انیحنظور اا  تواندیح ف ،یشر ةیآ در یحاض

ق، 0101 ،ییوقوو فعل ااشووود )ر. ج طباطبا تیحاا

؛ 191، ص9د، ج0918 ،ی؛ طبرسووو819، ص08ج

ق، 0101  ،ی، درو138، ص8ق، ج0111 ،یزحاشوور

  یآ نیو اا اسووواناد ا  ها ن ی(. پ  ا  قر819، ص1ج

 ینوع زین لیسووووره ل 01  یوگفوت نو  در آ توانیح

 واقع  نهفا  است. نیار وقوو ا دیو تأن تیّقطع

 ز،یزاووان ن رۀیحووذف، افزودن ار زنم اورعوالوه

 لیسووورۀ ل 03  یشووود. آ یاز هنمار توق زیگر تواندیح

وَحوا لِأَحَد  عِنْدَهُ حِنْ نِعْاَة  »نوو اسوووتج  نیحصوووداق ا

از  یتال« نعاوة»از   یپ« حِن»افزودن حرف «. تُمْزى

  یحرف پ نی. افزودن اتسوووین ییحعنا دهیلطف و فا

حق  ینو یو نف نندیح تیاز اسوووم نکره افوادۀ عاوح

 دیگویو ح نندیاندگان اثبات ح ةهاو ینعاوت را ارا

نعااى نوودارد تووا پوواداد آن  چیهیچ ن  ار او حق ه

 داده شود. 
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اا  مین  ارتباط حسووواق یزیاز هنمارگر یگرید نوو

م نال یاجزا ریو تأت میواژگان دارد، تقد ن ینظم و چ

ان واژگ گاهیاز تبادل جا یحان ر،یو تأت میاسووت. تقد

 نیاالغت در نالم اسوووت. ا مادیدر جاوو  اا هدف ا

ا  تود  یرا در حباحز االغ یاژهیو گواهیحبتوز جوا

 اییِ زدییآشنا هاستیحالاتاصاص داده است. از نظر فر

 نیاز ا د؛ااییناود ح ریو تأت میدر تقد شووواریا یبیترن

حسووأل  را  نیاز ا یناشوو زداییییرو، جان نوهن آشوونا



 
 

 30   («لیل»سورۀ حبارنة  تی)ا  حتور«ییزداییآشنا»و « نظم» ةیساتاار اا حتاوا اا توج  ا  دو نظرتناسب 

 

 

، 0329اسوووت )نوهن،  دهیناح «ینتو زداییییآشووونا»

 (.  013ص

ن   اسوووت یااا ریو تأت میج تقددیگویح عبدالقاهر

از  یرایدر آن نهفا  است. اس یاریو حتاسن اس دیفوا

دوچندان ا  انسوووان  یشوووعر، لذت کی دنیحواق  شووون

ن  در  یااییدرح ،ییدقت ناا ن یو هنگاح ااشووودیح

  ا ییاز جا یاصورت گرفا  است و واژه یایآن، تقد

 ،ینقول حکان نرده اسوووت )ر. ج جرجان گرید یجوا

اا  قاً یدق سمیفرحال یساز(. اصل ارجسا 32م، ص8111

 دیگویح یو نک ی. انندیح یاراار یجرجوان ریتعب نیا

نها آ ن یو چ بیدر ترت رییارنوان جاوو  و تغ میتقود

 است ن  از نیار ا لیدل شود،یسبب لذت دو چندان ح

و زدودن غبووار عووادت از  ییزداییآشووونووا زینظر او ن

را دو  یاز اثر ادا یو یافایلذت در حااطب، دگانیود

ا   هاستیحانند فرحال زین  او ن داستی. پنندیچندان ح

 یهوواییجواحر اعاقوواد دارد نوو  زاووان ار اثر اهره نیا

ت تود را از دس یو اثرگذار تیو جذاا ییبایز وسا یپ

از  ییرهووا شوووود،یح یو دچووار تودنووار دهوودیح

ز ا زیگر ةیدر سووا ،آن یاثرااشوو یاایو ااز یتودنار

در اسوووووب حاعارف آن  یدسووواکار نیها ایهنمار 

نو  دقت  یهنگواح»جاوو   نیا انیواوا ا یاسوووت. و

حوجود در  یسازارجسا  یا  هدف اصوو...« ییناایح

اشووواره دارد نو  گوینده ا  نوعی، نظم  یزیهنموارگر

حوجود در سووواتاار و نارارد جاالت زاان را ار هم 

شوووود، این حااطب حی تأحّلزند و ااعز درنگ و حی

درنگ و تأحّل، آگاهان  اسوووت و فضوووایی فراخ ارای 

 .نندحشارنت حااطب ااز حی

 حااوف بیرا در اسوووال «میتقد» ندیعبدالقاهر فرآ 

  و... نکره، حعرف ،یاسووافهام، تبر حثبت، تبر حنف ،ینف

  و ها  جانب  ا قیدق یاررسوو نیو اا ا نندیح یاررسوو

 ینایا یهاحااوف ارتاسوووا  از اسوووووب یاثبات حعان

 میرا ا  دو دسووا  تقسوو میتقد ی. وپردازدیگوناگون ح

 ود؛شوویانمام ح ریتأت تین  اا ن یایج اول، تقدنندیح

حؤتر شووده اسووت، هاچنان  نک یواژه اا وجود ا یعنی

ربَ عاراً ز»اسووتج  یتود ااق یدر حکم اعراا  «دٌیضووَ

ار فاعل هاچنان حفعول  میاوا وجود تقود« عارو»نو  

 تیاسوووت ن  اا ن یای. دسوووا  دوم، تقدحاندیح یااق

 حکمشووودن، واژه از حقدم نیاا ا یعنینباشووود؛  ریتأت

 کین  هر یحانند دو اسا شوود؛یتود تارج ح یاعراا

و « الانطوقُ دٌیز»تبر ااشووندج  ایحبادا  توانندیاز آنها ح

در هر حوالووت « حنطوق» ی. حکم اعراا«دٌیووالانطوقُ ز»

 نیآن در جاوة دوم ا  ا میتقود یعنیحااوف اسوووت؛ 

 رییتغ  ن  تبرِ حقدم است؛ اوک  نق  نوا ستین یحعن

م، 8111 ،یشووده اسووت )جرجان لیتبد حباداو ا   افا ی

 (.  011ص

 ۀدارد و اا حوز تیاها تر یآنچ  ا رسدیح نظرا 

نوو  میدارد، تقد یحان ارتباط اساوارتر یشوناسییبایز

دوم،  نوو میاسووت. تقد ریتأت تیاا ن میتقد یعنیاول 

 یسووازارجسووا  م یارنان جاو  و در نا رییتغ یحاو

گفت در حالت  توانیح ترلیعبارت صووتا  سووت؛ین

 نیاسووت ن  اا ا گرفا صووورت ن یایدوم اصووالً تقد

 ودشیحقدم ح یاواژه ینالم ارجسا  شود. زحان م،یتقد

 نةیزحن   ننودیدر نالم جووب توجو  ح میتقود نیو ا

سوواتاار ثاات از آن جاو  ااشوود و  کیحااطب  یذهن

نند، حااطب حاوج   رییاز ارنوان جاو  تغ یکی یوقا

ا   لین  تبد« التادُ هلل»شوووود، حانند جاو   رییتغ نیا

حکان واژه در  رییو تغ میتقد نیشوووود. ها« هللِ التادُ»

نق  آن واژه  رییتود ادون تغ یاصووو گاهیجاو  از جا

 شودیرا سوبب ح ییحعنا یزهایدر جاو  اسوت ن  تاا

حان را رقم  کی یهاییبوایاز ز یاو اا  گسوووارده
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 یدو جاو  ن  از نظر ساتاار س یاحر اا حقا نی. ازندیح

 نیاز ا یکیواژه در  کیو تنها  نددار یحشووااه بیترن

تود  یاصو یدر جا یگریدو جاو  حقدم شده و در د

 م،ی. ناونة اارز تقدشودیقرار گرفا  است، حشاص ح

 وَالْأُولى( وَإِنَّ لَنا لَوْآتِرَۀَ 08) ج إِنَّ عَوَیْنا لَوْهُدىاتیدر آ

تبر   ،ی. واضل است ن  در هر دو آشودیح دهی( د09)

 تیاا ن م،یتقد نیحقدم شووده اسووت ن  ا سوومإنّ، ار ا

صوووورت گرفاو  اسوووت و هودف از آن افادۀ  ریتوأت

تنها ار عهدۀ حا و در توان  ت،یاست. احر هدا صیتاص

 و آترت تنها از آن حاست.  ایحاست و دن
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، در «الافات» دهیپد ییو حعنا یا  اعد شووکونظر  اا

ات الاف ،یحان ادا کی یشووناسووسووبک راحونیاتز پ

 یهووااز حصووووداق توانیحووجوود در آن حان را ح

شووواار آورد؛ چران  الافات در لغت ا  یزیهنموارگر

 چپ است ایراست  یارگرداندن چهره ا  سو یحعنا 

 صطالح(. در ا119، ص0ق، ج0108 ،ی)راغب اصفهان

 نیسووان است و از آنما ن  اا ا  یرو رییحعادل تغ زین

شرط ا  زدیریصوورت حعاول زاان را در هم ح ر،ییتغ

 یقتو ییزداییآشووونا ینوع تواندیاودن حو تالق بایز

حناظره است  ریو غ یالافات تالف هنمار عاد»شوود. 

و از  ییزداییغرااوت و آشووونوا مووادیو غرض از آن ا

 ر،ایناح انیدی)وح« اسوووت یکنواتایحالت  اردنانیح

از پژوهشوووگران  یاریرو، اسوو نی(؛ از ا33، ص0929

اند نرده یاررسوو یزیهنمارگر ةیحعاصوور آن را از زاو

(. دنار حتاد 019، ص8111 ده،یوااوحا ی)ر. ج زن

ات را الاف «ةیالبالغة و األسوووووا»عبدالاطوب در نااب 

 یریتعب تیظرف کی زیو ن یشوووناتاسوووبک یادهیپد

از « انتراف»و « عدول»ن  اساس آن را  داندیح تاص

 لینالم تشک یعاد اقیسوبک حعاول و شوکسوان سو

اطاقاها  زیتاا ةیریتعب ةیااللافات نااصوو ظهریج »دهدیح

العدول...  یعو عاادینوان اناهه  زیوحن ح ةیوتوائیاال

 اناها  النسوووق یتعااد عو ةیااللافوات ظاهرۀ سسوووووا

 «غةیصووو یإل غةیحن صووو کالمااناقال ال یالوغوی الاثال

 زین ری(. اان اث819-811، ص0331)عوبوودالاطوووب، 

 ةیاو پ انیاز جوهرۀ عوم ا یحعاقد اسوت، الافات ااش

الافوات اا  ،ی. از نظر وشوووودیاالغوت حتسووووب ح

ة شماع ضایس یسووایو»اراار اسووتج  «ةیشوماعة العرا»

االقدام  یاذلک ألن الشوووماعة ه یوسناا سوووا ةیالعرا

 رهیغ ع یسووواطیحا ال رنبیلشوووماو ا جلوذا  سن الر

 یسوووواء ونذلک هذا االلافات ف اوردهیحوا ال  اوردیو

 حن رهایتااص او  دون غ ةیوالکالم؛ فونن الوغوة العرا

 لیتوضووو ی( و9، ص8م، ج0393 ر،یسث)اان« الوغووات

ن   دهدیانمام ح ین  شووواص شوووماو، نار دهدیح

 زین ارجرست انمام آن را ندارند. الافات در گفا گرانید

 زاان ژۀیالافوات را و ریاث اسوووت. اان یحعن نیاو  ها

ور حنظنار ا  نیااور اسووت ن  ا نیو ار ا داندیح یعرا

در نالم و جوووب توجوو   تیووو جووذاا یتووازگ مووادیا

اا  می. قرآن نرردیگیشووونونده صوووورت ح ایتواننده 

 نیحفهوم، از ا یرسووووانگ زینالم و ن ییبووایهوودفِ ز

 حانوو اهره ارده است. در و دهگسار یاگون صنعت، ا 

 جمیرو هساسوره حبارن  اا دو نوو الافات روا  نیا
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، حصوووداق الافات «فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَوَظَّىج »01 ةیوآ

 ریآحده است، ضا نیشیپ اتین  در آ یریاسوت. ضوا

وَإِنَّ لَنا  إِنَّ عَوَیْنا لَوْهُدى»اسوووتج « نوا» ریالغحاکوم ح 

حاعال ا   یتدا ی(؛ ول08-09ج لی)الو« لَوْآتِرَۀَ وَالْأُولى

و  دهدیح سووتفعل را ا  تود نب رسوود،ین  ح  یآ نیا



 
 

 39   («لیل»سورۀ حبارنة  تی)ا  حتور«ییزداییآشنا»و « نظم» ةیساتاار اا حتاوا اا توج  ا  دو نظرتناسب 

 

 

فرحایدج حال ن  حعووم شد هدایت ار عهدۀ حاست، حى

 رییننم؛ تغاینوک حن شووواا را از آت  جهنم انذار حى

و  «حن» انیگود شنوده را ا  تضاد ح ر،یضوا یناگهان

 . اا اینزدیانگیرا ارح یو توج  و نندیحساس ح« حا»

ودج شوواسووت، روشوون حى  یایان، نکاة الافاتى ن  در آ

ا  این نکا  اشواره نند ن  هدایت،  تواهدیح دتداون»

قضووایى اسووت حااى و ا  هاین جهت حنذر حقیقى 

نار اا زاان رسول  نیتداى تعالى اسوت، هر چند ن  ا

، 81، ج0911 ،یی)طبوواطبووا «ردیتوودا )ص( انمووام گ

ر د یاز احکانات زاان یریگ(. پ  قرآن اا اهره911ص

و اا زدودن غبار عادت  دهدیجهت ح ریینالم تود تغ

 ر،یدر نارارد ضاا ییزداییآشونا ایتواننده  دگانیاز د

. نگارندگان داردیحذنور حعطوف ح ةیرا ا  آ یتوج  و

ا   ن دادن هشدار از آتِ  زاان نسبت دیعاقدند شواح

در انسان و  شاریهراس ا مادیحنظور اتودِ تداوند، ا 

 از غفوت ااشد.  یاازداشان و
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 شود،ینا ریالافات تنها شاحل ضاا ر،ینظر اان اث از

 ر،یو امز ضوواا داندیتر حالافات را گسووارده رۀیدا یو

واو از ان زیدر افعال، اسم فاعل و اسم حفعول را ن رییتغ

(. اان 08، ص8م، ج0393 ر،یسث)اان شاردیالافات ار ح

م تروج الکال»نوو الافوات اوا عنوانج  نیاز ا زین بو یقا

، 0311 ب ،ی)ر. ج اان قا نندیح ادی« الظاهر یحقاضعن 

از  زیهاان گر ایاشاره ا  عدول  ی(، ن  ا  نوع019ص

ج دیووگویح نگونوو یدر الطراز ا زین یمووار دارد. عووهن

 یالکالم إل یااللافووات جهو العوودول حن سسوووووب ف»

سسووووب آتر حاالف للول... ال شووکّ سنّ االلافات قد 

 یعو کونیوقد  لاضوووارو،ا یإل یحن الاواضووو کونی

(. اا اسوواناد ا  098، 8، ج0321 ،ی)العوو« عک  ذلک

ات الاف ینوع تواندیح زیزحوان افعوال ن رییآراء، تغ نیا

سوره حبارن ، الافات از  نیشود ن  ناون  آن در ا یتوق

افعال حوجود در  یاست. تااح یزحان حضوارو ا  حاضو

ج 01 ةیفعل حضووارو اسووت سوو   در آ ن،یشوویپ اتیآ

 رییتغ ی، زحوان فعل ا  حاضووو«فَوأَنْوذَرْتُکُمْ نواراً تَوَظَّى»

ور در اوف توانیرا ح یو نالح یترفند زاان نی. ااادییح

  ن یطورحشوواهده نرد، ا  یقرآن اتیو اافت آ اقیسوو

و حعاول حوجود در  یعیطب ریزحان فعل از روند و سوو

 .شووودیح انیا یگریو زحان د غ ینالم تارج، و ا  صو

و تروج از روند  هاینیو تتوالت و جانش رییتغ نیچن

و هدف  زهیسؤال از انگ یحعاول نالم، ذهن را ا  سو

 نی. در ادهدیسوووق ح یزیهنمارگر نیاز ا میقرآن نر

فعل  نیگزیجا« سنذرتُکم» یفعل حاضووو ف یشووور  یوآ

 ین  انا ار حقاضا یشده است؛ درحال« سُنذِرُنم»حضارو 

 شد؛یاسوافاده ح حضوارواز فعل  سوتیاایح  ،یظاهر آ

دارد ن  در حال وقوو  یفعل داللت ار احر نیچرا ن  ا

 یا  جا یحاضووو ینیگزیزحان فعل و جا رییاسوووت. تغ

 ،یهاچون وقوو فعل حاضوو  ،یآ نیحضووارو در اافت ا

 آن داللت تیو حاا تیار سوورعت تتقق فعل و قطع

ار حاالفان اسا  شود و  یراه هر انکار نگون یدارد، تا ا

 و رییاسووت ن  هر گون  تغ یهیاد»شووود.  تاامحمت 

در  ریینشان از تغ یحان ادا کی« روسواتت»تتول در 

 تیاست جهت هدا ییآن دارد و راهناا« ساتتژرف»

و تتول در حعنا و ژرف  رییآن تغ یسووووتواننوده او 

ساتت سان؛ چرا ن  واژگان و عبارات، قالب و ناود 

« صوواحب سان است شوو یحعنا و اند یو حاد یظاهر

 «ریاان اث(. »091، ص0931و شووووادحووان،  ی)احووان

 نین چنافعال و االغت آ ینیگزیدرتصووص اصل جا

ان واژگ یو دگرگون رییادان ن  قطعاً در تغج »دیوگویح

 یو غرض تاصوو یژگیو گر،ید غ یا  صوو یاغ یاز صوو
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شوووده  ییجاو جاا  ینیگزیجا نینهفاو  نو  حوجب ا

است و جز عالم ا  فصاحت و االغت و آگاه از اسرار 

سان را در  وهیش نیادان راه نبرد. ا یو رحوز آن، نس

 و نیاز دشووووارتر یکیچرا ن   ت؛افیناوان  یهر نالح

)اان  «اسوووت. انیفنون عوم ا نیتردهیچیو پ نیترقیدق

 یا یحذنور از زاو ةی(. اگر او  آ039ق، ص0393 ر،یاث

 یآن را حشووواول نوع توانیح م،ینگوواه نن گوریود

هاان حماز اا  ایاسووواعاره  یعنی ییحعنا یزیرهنمارگ

ن  در اداح  از آن صوووتبت  میعالقو  حشوووااهت ادان

 تواهد شد. 

 ةیالافوات در زحوان افعوال را در دو آ گرید ناونو 

وَالوَّیْلِ إِذا »حشوواهده نردج  توانیسووره ح نیا نیناسوا

اول،  ةی( ن  در آ0-8ج لی)الو« یَغْشى*وَالنَّهارِ إِذا تَمَوَّى

دوم،   یصوورت حضوارو ذنر شده است و در آفعل ا 

حان ز ریی. تغشودیح دهید یا  حاضوالافات از حضوارو 

نن  در  ینوع  ،یدر دو آ یعیو تتول روند طب الافعو

را ا  ننکاد وا  یو ذهن و ننودیح موادیحاواطوب ا

سوووره  1و  9  یدو آ راحونیپ یی. عالح  طباطباداردیح

ن  « وَالنَّهارِ إِذا جَوَّاها*وَالوَّیْلِ إِذا یَغْشوواها«ج »شووا »

ذنر نرده اسووت  یاالافات اسووت، نکا  نیحصوداق ها

. عالح  آورده اسووتج نندیصوودق ح زین  یآ نین  ار ا

  اشوواره نند ا  اینک تواهدیاا این تعبیر ح میقرآن نر»

در ایام نزول آی  ن  آغاز ظهور دعوت اسوووالحى اود، 

و تاریکى فسق و فمور زحین را پوشانده اود؛  یگاراه

سوووم و ق انین  ااید ح میگفا زین نیاز ا  ین  پچنوان

تناسووب و ارتباط  نوعىتورند، آنچ  ارای  قسووم حى

ا  « والویل اذا غشووویها»ااشووود. اگر قرآن فرحوده اود 

شوب اشواره شده اود؛ ولى ا  تاریکى جهل و  یکیتار

اا فسوق و فمور آن زحان اشوواره نشده  اا یاوضواو آح

ضوووارو ا  ح ریگفت ن  تعب توانیح نک یار ااود؛ عالوه

ق، 0101 ،یی)طباطبا« حنظور رعایت فواصوول اسووتا 

در  زین یحطوب را آلوس نی(. حشواا  ها831ص ،81ج

ق، 0101 ،یتود ذنر نرده اسوت )ر. ج آلوس ریتفسو

 را نااد «لیل» م،یقرآن نر ان،یا نی(. اا ا913، ص01ج

آورده اسوووت، تا  تیرا ناواد هودا« نهوار»و  یگاراه

 شوواره نند ن  ظواتحطوب ا نیا  ا یتیتوو یاگون ا 

 وسا یدارد و پ تیحغالب حردم عاو انیدر ح یو گاراه

تنها شووواحل حال عدۀ  تیهدا یول ااد؛ییاسووواارار ح

است  ییبایز یادا لیتتو ،یحطوب نی. چنشودیح یاندن

احر ا   نیاسووناد ا یگرفا  از ذوق اسووت؛ ولن  نشووأت

نظر ا  لیفواصل از نظر نگارندگان چندان صت تیرعا

 تیرعا زین «هایغشووو»ا   ریچرانو  اوا تعب رسووود؛ینا

 .  گرفتیح انمامفواصل 

 

 «لیل» ةدر سور ییمعنا یزیهنجارگر -2-1-6

 یزیهنمارگر گریااال ناونة د یهاار ناونو  عالوه

اسوووت.  ییحعنا یزیهنمارگر ل،یدر سوووورۀ حبوارنة ل

  ،یرا حماز، تشب ییحعنا یزیعناصور سوازندۀ هنمارگر

  ینااد، ننا ،یزیآحپارادون ، ح  ص،یاساعاره، تشا

، را «فَسَنُیَسِّرُهُ لِوْعُسْرى» فةیشر ةی. آدهندیح لیو... تشک

دانسووت؛  « یاسوواعارۀ تهکا»و ناونة  حصووداق توانیح

 ینارارد «عسر» یارا «ریسیت»ناراردن ن  ا  انیا نیاا 

حماز اسووت ن  در  ینوع زیدارد و اسوواعاره ن یحماز

از نالم  یسووان نی. چناادیید حناو ینیحتور جانشوو

 ری. در تفاسووشووودیارداشووت ح نیاز حفسوور یاریاسوو

عل نارارد ف ن نکا  اشواره شوده است  نیا  ا یحااوف

رُهُیَنُ» دارد و  یحماز ینارارد «یعُسووور»هاراه اا  «سووِّ

است )ر. ج « فَبَشِّرْهُمْ اِعَذاب  سَلِیم » فةیشور ةیهاانند آ

، 0181 ،یرازیش ینی؛ حسو131، ص2، ج0991عاحوی، 

؛ 919، ص81، ج0112 ،ی؛ ااوالفاوح راض922، ص1ج
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، 9ج تووا،ی؛ فووراء، اوو011، ص1، ج0180نووتوواس، 

از  یاساعاره ناود نک ی(. آنچ  حسوووم اسووت ا810ص

 یاسووت. قرآن اا اناااب واحدها ییحعنا یزیهنمارگر

نو  اا حقصوووود تود وج  اشوووارا  دارند و  ییحعنوا

ر را د  ینالم، حقصود توآن در اافت  نردننیجانش

صووورت حاکن ا  حااطب عرضوو  داشووا   نیباتریز

 ،یار قطب اسووواعار  یاا تک ز،ین  یوآ نیاسوووت. در ا

 و ذهن را ا  در  نندیح «ریتعس» نیرا جانش «ریسیت»

. دهدیسوووق ح میحفاه نیاز ا یو ثانو یداللت ضووان

رُهُیَنُ»فعل  رُهُ»اسوواعاره از  «سووِّ اسووت و از نوو « نُعَسووِّ

ژه اا وا ینینشاسوت ن  در هم  یتهکا ةیاسواعارۀ عناد

تود فاصو  گرفا  و حدلول  یاز نارنرد اصو «یعُسور»

 گرفان یصرفاً ا  عار نک یافا  است. نکاة حهم ای یثانو

اره ا  اعابار اساع ف یشور ةیدر آ« نعسور» یارا «سورین»

ذنر شووود ن  از نظر  زین شووواریپ ندارد. تیاودن  اها

 تیاسووواعاره ا  اعابار اسووواعاره اودن  اها یجرجان

 بینار شوواعر و اد یهنر بیآن در ترن تیندارد. اها

 نیو ا ااشوودیو جان ح نندیاسووت ن  آن را زنده ح

 رسوواند؛یرا ح ییزداییاصوول آشوونا ناًیع ینظر جرجان

را نو  زیهاسووت ن  ها  چشوودن هنرسووازهفعال یعنی

روزحره را از نگاه حا ا  دور  یو اااوذال زنودگ ننودیح

اسووت ن  نواات  یحعن نیشوودن ادفعال نیو ا اردیح

  انار گرفا  یاتازه بیحوجود در زاان روزحره در ترن

حذنور  ةی. در آرندیا  تود گ یدیشووووند و چهرۀ جد

است ن  حااطب  ینار ارده شده واژگانواژگان ا  ز،ین

آنها ارتورد داشوووا  و حألوف اوده اوارهوا و اوارها اا 

سان  دحانیآنها در حتور نالم و چ  یتوز یاست؛ ول

ن  واژه در جوار واژۀ حاضووواد و حاالف  یاگونو او 

و  دیزدایغبوار عادت را ح ،تود، قرار گرفاو  اسوووت

د چن نیاذعان نرد در ها دی. ااشودیح یحوجب شگفا

نرحندان  ه یهاشاعران ، پردازد یهان یچنان آفر  ،یآ

ن  اعماز  شوووودیح دهیود یگونواگون هنر فیو ظرا

 یرنگ. ژرفنندیآشکار ح  یاز پ  یقرآن را ا یزاان

 صوووراجزاء و عنا انیح کیو اار فیقرآن ا  روااط ظر

در سووواتاار و فرم زاان  ینیاکیزاوان و درنوگ و اار

را  ییبایز یو حعنو یرونیا ،یدرون یقیاسووت ن  حوسوو

ا  وجود آورده است. در واق ،  ف یشر اتیآ یدر تااح

ن سبب آ یسوان و زاان عرا فیقرآن ار ظرا یرگیچ

 نارنو ا  یها را در ناراردها و نالبدهان  واژه شودیح

و ن باتیها و ترنااشووود، واژه ازین ن و هر زحان  ردیاگ

و  هاییها را از نارااهره نیشاریا سواننیو اد ندیافریا

 یترفندها و شووگردها یاریزاان ابرد و ا   یهاییتوانا

 آورد. دینغز پد اریاس یو عبارات اتیآ ،یهنر

از آن  زین شوواریاسووت ن  پ 01 ةیهاان آ گر،ید ةیآ

 نک ی، اا توج  ا  ا«فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَوَظَّى»صووتبت شوودج 

 دیاا زیحضوارو است، فعل جاو  ن ایزحان جاو ، حال 

 ةیحاعال در آ یتدا ید؛ ولصورت حضارو آورده شوا 

ج دیفرحایو ح ندیگزیرا ارح« سنذرتُکم»ا   ریتعب ف یشوور

ن  هشوودار دادم. اگر حن شوواا را ا  آت  زاان  نکیا

ااق س اتیحذنور را حسواقل و ادون درنظرگرفان آ ةیآ

 یآن را حشووواول نوع توانیح م،یوونوونوو یاوررسووو

هاان حماز اا  ایاسووواعاره  یعنی ییحعنا یزیهنمارگر

ساقاًل را ح  ین  آ لیتوض نیاا ا م؛یعالق  حشااهت ادان

حان و ز نیشووویپ الو ادون توج  ا  افع مینن یاررسووو

 اقیدر س« سنذرتکم»ها، صورفاً اا در نظرگرفان فعل آن

است و انذار « سُنذرنم»حماز از « سنذرتکم» مییاگو  ،یآ

و  شووده  یتشووب یدر زحان حال ا  انذار در زحان حاضوو

  یحال، ا  عار یحساعارحن  )انذار در زحان گذشا ( ارا

 وودو، تتقق وق نیا انیگرفا  شووده اسووت و جاح  ح

 است.  یتبع  یتیاست و اساعاره از نوو تصر
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 ییتوازن آوا -1-2-6

 یاز تکرار نالح ،ییافزاحوجود در قوواعووده توازنِ

صناعاتی ن  از طریق توازن حاصل . شوودیحاصول ح

هاین آیند، از حاهیّای یکسووان ارتوردار نیسوواند؛ ا حی

هوای توازن را اواید در سوووطوح تتویوی دلیول گونو 

حافاوتی اررسووی نرد. در این پژوه  سطوح تتویوی 

دان . حناقشودیح رسیتوازن آوایی و توازن واژگانی ار

 تیّادا  یدایواژه در پ تیگرا ار نق  و اهاصوووورت

 ییآوا ها، نظامواژه ینینش. همننندیح دیتأن اریحان اس

وجود را ا  یادا یبایآنهواسوووت ن  حاون ز ییو حعنوا

آنهووا،  ییهووا و نظووام آواواژه ی. آهنووگ درونآوردیح

 یراا ران  فضا  آوردیوجود حرا ا  یقائیسواتاار حوس

حقدم،  ی)عوو سوووازدیواژه آحاده ح یرشووود و االندگ

 (.  19، ص0911

شّم و  کیو داشان  افتیفهم و در  و در توازن،»

ها و انواوِ حالت ییدایوسووواتوت و پ یارا رتیاصووو

جاو  اسووت  یها و اجزادر پاره ییقایحوسوو یهاآهنگ

در  یو لفظ ییقایحوسووو ،یتعادل حعنو تینو  در نهوا

 نیناسا ،یتوازن نالح مادی... در اشودیح دارینالم پد

 یحندو نظام بواتیهوا و ترنواژه ییآواشووورط، تود

 یهاجاو ، در ارتباط اا پاره ییقایحوس قِیو عا فیظر

 (.018و 011، ص0929 ،ی)حتبّا« است  یتو

 ایحروف  یقیحوس ،یتکرار نالح قیاز حصواد یکی

حروف،  یقیهاسووت. حوسها و حصوووتتکرار صواحت

هما اتفاق  کیاست ن  درون  ییآوا یتکرارها»شاحل 

 ییآوا ی(. تکرارهووا081، ص0991)ثاره،  «افاوودیح

هما، نل هما  کیواج، چند واج درون  کی تواندیح

 ،انواسونیچند هما را شواحل شود. ا  اعاقاد  یو توال

اسووت ن   ییحماوع  تکرارها ییحقصووود از توازن آوا

ج )ر.  ااندییح یاحکان اررسوو ییآوا لیدر سووطل تتو

 یزاان ی(. تکرار، شگرد011، ص0، ج0931 ،یصوفو

 نینارارد فراوان دارد. ا زیاسوووت ن  در زاان روزحرّه ن

در توق شعر و  ییبایشوگرد اا نام ذات و سرچشاة ز

و الزم اسووت ن  ارااب هنر و  دعاده دار یهنر نقشوو

 یاشناسبیتکرار در ز»توج  ننند.  شواریا  آن ا اتیّادا

 ریغ یسووت. صووداا یهنر از حسووائل حهمّ و اسوواسوو

 ست،یو ناحنظّم را ن  در آن تناوب و تکرار ن ییقایحوس

 می. انواو تکرار چ  در قددانندیااعز شووکنمة روح ح

 دیرا اا رارو اصواًل تک شودیح دهیو چ  در شوعر نو د

ات سوبک ادا یکی  ا،سی)شوا« قواداد نرد یاز حااصوّ

(. تکرار، چ  در سوطل صاحت، حصّوت، 23، ص0929

ژه ااشد، چ  در سطل عبارت و جاو ، حوجد هما و وا

 . شودینالم ح ندۀیآرا  یانواو صنا

 حهم اسوووت ن  نیا ن یزح نیدر ا زیارانگتأحل ةنکا

هم  توانیح ینالح یوةآرا نیدر ا آراییواج هوایگونو 

صورت صوورت تکرار واج )صواحت( ااشد و هم ا ا 

حؤلّف  در نالم  نی. اردیتکرار وان  )حصوووت( انمام پذ

 یآن در تداع یجاچ  در شعر و چ  در نثر، اا تکرار ا 

توج   دیاسوووت ن  اا یدرحال نیانق  دارد و  یحعان

 یادر اد ریشود ن  صرف تکرار واج در نالم ادون تأث

 در نالم ناواهد داشت. ریتأث یحعان

سووواتاار  ۀدآورندیوعواحول پود نیاز اوارزتر یکی

 نیتکرار اسووت. در ا ،«لیل»سووورۀ حبارنة  یقائیحوسوو

 ایتکرار  زیسوووورۀ حبارن  تکرار در سوووطل آواها و ن

 یساز ارر  ی. پدید توانیاوضوح حرا  یتوازن واژگان

 جمیندازیا ف یشر اتیا  نل آ یالزم است نگاه
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 الوَّ ِ الرَّحْانِ الرَّحِیمِ اِسْمِ

( وَحا 8( وَالنَّهارِ إِذا تَمَوَّى )0) إِذا یَغْشوووى وَالوَّیْولِ

اَّى )9) تَوَقَ الذَّنَرَ وَالْأُنْثى عْیَکُمْ لَشووَ ( فَأَحَّا حَنْ 1( إِنَّ سووَ

نى1) وَاتَّقى سَعْطى دَّقَ اِالْتُسووْ رُهُ 9) ( وَصووَ نُیَسووِّ ( فَسووَ

رى اَغْنى1) لِوْیُسوووْ بَ ( وَنَذ2َّ) ( وَسَحَّا حَنْ اَاِلَ وَاسوووْ

( وَحا یُغْنِی عَنْ ُ حالُ ُ 01) (فَسَنُیَسِّرُهُ لِوْعُسْرى3) اِالْتُسْنى

( وَإِنَّ لَنا لَوْآتِرَۀَ 08) ( إِنَّ عَوَیْنوا لَوْهُودى00إِذا تَرَدَّى )

الها إاِلَّ 01( فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَوَظَّى )09) وَالْأُولى (ال یَصووْ

( َوَسُیَمنَُّبَها اْلَأْتَقى 09وَتَوَلَّى ) نَذَّبَ ذِی( ال01َّالْأَشْقَى )

( وَحا لِأَحَد  عِنْدَهُ حِنْ 02( الَّوذِی یُؤْتِی حالَ ُ یَاَزَنَّى )01)

( 81) ( إاِلَّ ااْاِغواءَ وَجْو ِ رَاِّ ِ الْأَعْوى03) نِعْاَوة  تُمْزى

 (80) وَلَسَوْفَ یَرْضى

از ها  جووه   یآنچ  ا ف ،یشووور اتینظر ا  آ اوا

 دهیا  سوووره ااش یتاصو نیو طن یقیو حوسو نندیح

حصوت  ایا  وان  درتشان  اتیآ یاست، تاتاة تااح

و  هاشووو یاند فتوصوووی اا هواواج نیا»)آ( اسوووت. 

 ها، صداآن تموی زحان در ن  انددر تناسب یاحساسات

 هووایاسووواحود وانو  هواینق  گری. از دردگییاوج ح

. است حناظر و هااشوااص، صوتن  فیحذنور، توصو

حناظر  فیدرتشان در توص یآواها ژهیام و او آواهای

عظات و شوووونت  ایو زانگیپرشوووکوه و شوووگفوت

 درونینار حتواناند و اوند حرتب  ا  هایتیشووواصووو

(. اوا توجو  او  آنچ  ذنر 90-91، ص0929 ،یای)قو

در طول سوره،  نوان  و تکرار آ نیا یشد، اساحد ااال

ر ها دوان  یاا حضواون سوره تطااق تام دارد و القاگر

ر د ف یشر اتیاست؛ چران  آ دهیا  اوج تود رس نمایا

 فیها و حناظر اا عظات از جاو  توصصتن  فیتوص

 روز و فیتوص زیروز و ن ینردن روشونشوب و پنهان

 فیتوصوو زیتوقت انسووان و ن نیآن، هاچن دآحدنیپد

اسووت ن  اناظار گنهکاران را  یو آتشووو عذاب  احتیق

شووونت و عظات  فیتوصوو نک یار ا. عالوهنشوودیح

و  08 ةیدر آ یتعال یاوندحرتب  و حنزّه اار تیشوواصوو

 اتیآ نیدر ا یطور نو. ا شووودیح دهیاوضوووح د 09

ن  ا  حروف حد  اتیفواصل آ یقائیشاهد ارزد حوس

نوو در قرآن  نیا»ن   میهسوووا شووووند،یتام ح نیو ل

وقف و سووکوت  یرا ارا ن یو زح رودینار حفراوان ا 

 «ار حااطب دارد ییسزاا  یروان ریو تأث سوازدیح ایحه

 (.  919، ص0338 د،ی)ااوز

 01تا  08 اتیدر آ ژهیجهر در صاحت الم او صفت

حاناسوووب اا  یحال و هوا موادینواحالً در تودحوت ا

  نکا نیا ا  اقرار دارد و توج  شووونونده ر  یآ یحتاوا

 یارا یادآوریجز  یزیسانان چ نین  ا نندیجوب ح

 .ستیها  حردم جهان، ن

صوووفووت جهر و ها  در  یفراوان  یتوز رونوود

 دارد و یحوج یو حرنا ستین کسانیسوراسور سوره 

ن  از حروف حهاوس  است،  «نیس»فراز و فرود دارد. 

 سَعْطىج فَأَحَّا حَنْ رسوودیا  اوج تود ح 01تا  1 اتیدر آ

نى1) وَاتَّقى دَّقَ اِالْتُسوْ رُهُ لِوْیُسْرى 9) ( وَصوَ نُیَسوِّ ( فَسوَ

نار گرفا  او  یحعنوا یارا شووواریحروف ا نی(... ا1)

و لطافت وجود دارد ن   یو نرح نین  در آن ل شودیح

 ژهیو تیهااهنگ اسوووت و لطف و عنا  یآ یاا حتاوا

و  اشووندایحال تود را ح -دسووا  افراد ن  نیتدا ا  ا

پوواداد  -هسوووانوود و وعووده نیکو یپرهیزگووار و حاق

را نشووان  اند را ااور دارند و راسووت انگاشووا -اتروى

 .دهدیح

سووو   در اداح ، از تعداد حروف حهاوسووو  نم  

. جهر اادییح  یو روند حروف حمهور، افزا شووودیح

ردن و ااال ا  یافزا یا  حعن داستین  از ناح  پچنان

 یدو اا  و هااهنگ نیا ییاصووداسووت. ارتباط حعن

 ییواست؛ گ زیتأحّل ارانگ ارینالم اا آن، اسو یقیحوسو
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از حروف  یشوووآرام نا یتوداوند عالم پ  از فضوووا

 یانسووان و سرانمام زندگ یزندگ قتیحهاوس ن  حق

 یقائیحوسوو یاا توق فضووا نند،یح انیو اعاال او را ا

و  تیاوا قاطع« الم» ژهیاز حروف حمهور او ینواشووو

وَإِنَّ لَنا  إِنَّ عَوَیْنا لَوْهُدى»ن ج  ننودیصوووراحاواً اعالم ح

  «.لَوْآتِرَۀَ وَالْأُولى

 

 یتوازن واژگان -2-2-6

جز توازن  یزیچ ییافزاذنر شووود، قاعده ن چنوان

. در شووودیتکرار حاصوول ح قیو توازن از طر سووتین

تکرار در سووطل آوا و توازن حاصل از   ،یقسوات پ

 یا  تکرار و توازن واژگان نکی. امینرد یآن را اررسوو

پرداتووت. عالوه ار توازن  میتواه یو سووو   نتو

شوووکل ا  یسووووره هم اا توازن واژگان نیدر ا ،ییآوا

شوووکوول تکرار اوو  یتکرار واژه و هم اووا توازن نتو

. تکرار در میرو هساروا  یحنظم دسواور یسواتاارها

سوووطل واژگووان، از عواحوی اسووووت نوو  حوجووب 

سوووازی ها و ارجسوووا هنمارافزایی، رسوووااتیز واژه

شوواار شووود. تکرار عاحل ایماد توازن در شووعر ا حی

و اهارین  یراتترین عواحوول تووأثاز قوی»رود؛ زیرا حی

ای اسووت ن  عقیده یا فکری را ا  نسووی القا وسوویو 

 (.33، ص 0921)شفیعی ندننی، « نندحی

و صووورت هاگونی ناقص واژه در شووعر ا  تکرار

پذیر اسوووت. در هاگونی ناقص هاگونی ناحل احکان

  نند ن  تنها تشااحعاوالً شواعر از واژگانی اسافاده حی

آوایی ااشوی از دو یا چند واژه است. هاگونی ناحل 

ای است ن  در آن شاعر واژگانی را عیناً در سطل شیوه

ار  حنظور تأنیداغوب ا  کرارننود. این تنالم تکرار حی

تکرار واژه »ر القای حفهوم هاراه آن اسووت. آن واژه، د

شوکل هاگونی ناقص، تشاا  آوایی ااشی از دو یا ا 

چند واژه است و هاگونی ناحل در اصل تشاا  آوایی 

ناحل حیان دو یا چند عنصووور دسووواوری یا تکرار یک 

، 0، ج 0931)صفوی، « عنصور دسواوری واحد اسوت

 (.  810ص

 یصورت هاگون تکرار واژه ا لیسورۀ حبارنة ل در

 جفةیشر اتی. در آشودیح دهیناقص و ناحل د

نى1) وَاتَّقى فَأَحَّا حَنْ سَعْطى  دَّقَ اِالْتُسووْ ( 9) ( وَصووَ

رى رُهُ لِوْیُسووْ نُیَسووِّ اَغْنى1) فَسووَ ( 2) ( وَسَحَّا حَنْ اَاِلَ وَاسووْ

نى نُیَسِّرُهُ لِوْعُسْرى3)وَنَذَّبَ اِالْتُسوْ ن  (؛ چنان01)( فَسوَ

یک عنصووور  «یالتسووون»در واژه  شوووودیالحظو  حح

ناحل تکرار شده  یهاگون ورتصوودسواوری واحد ا 

اژه و نیا تیار اها دیتأن یتکرار اا نوع نیاسوووت و ا

صووفاى است ن  »آن ن   ییهاراه اسوت. اناار اار حعنا

و ظاهرًا حوصوف   ندینشویدر جاى حوصووف تود ح

وعوده اواشووود، وعده ثوااى ن  تداى تعالى در حقاال 

انفاقى ن  تصوودیق  دهد،یانفاق ا  انگیزه رضوواى او ح

و ایاوان ادان ااشووود ن  الزح  چنین انفاق و  قیواحوت

چنین تصودیقى، تصدیق ا  وحدانیت تداى تعالى در 

راوایت و الوهیت نیز هست و هاچنین حساوزم ایاان 

سوووالن هم هست، چون رسالت تنها راه ا  رسوالت ر

 ،یی)طباطبا« رسووویدن و ااالع وعده ثواب او اسوووت

 صوووورت (؛ احووا تکرار واژه اوو919، ص81، ج0101

 دهید «یسری»و  «یعسور»ناقص در دو واژه  یهاگون

 تشاا  آوایی دارند.  گریکدین  اا  شودیح

 

 یتوازن نحو -3-2-6

اهر و اا حظ ل،یسوووورۀ حبارن  ل فةیشووور اتیآ در

 یسازنیجانش زیو ن ینقشو یسوازنینشوهم یناودها

رو روا  انود،یاز توازن نتو ییهوانو  ناونو  ینقشووو

تکرار  ینوع زین ینتو یحاواز یهاسوواتت. »میهسووا
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ر عناص یدساور  ین  در سطل آرا ندیآیحساب حا 

 ییو ا  اندازۀ تکرار آوا شودیسوازندۀ جاو  حادث ح

 نیهاا  سوووت؛ین ینیتکرار در سوووطل واژگان، ع ایو 

اا نام تکرار پنهان  ینتو یحواز یهااز سووواتت ل،یدل

 ی(. تکرار الگو810، ص0928 زاده،ی)عو «شووودیح ادی

توق  هان یقر ینق  نتو یکسووانیار اسوواس  ینتو

حقارن  یهاسووان، اسوواس سوواتت گرید. ا شووودیح

است و حال  آن، ارزد و  ینتو یسوازن یقر ،ینتو

از  یعیاست. صنا یلتاظ نتوا  هان یقر کسوانینق  

 توانیو... را ح  یج حقااو ، ازدواج، حوازن ، ترصووولیوقب

 یعنیاز آنها  یکیدانسوووت ن   یحشووواول توازن نتو

 وجود دارد. لیل ۀحقااو ، در سور

ناون   نیا یارا توانیرا ح 01تا  1 فةیشووور اتیآ

 اند ن  ا  نظر«حقااو »صنعت  یحاو اتیآ نیحثال زد. ا

ز ا« حقااو »دارند.  ینقش یسازنیجانش ینوع رسودیح

 ایاسووت ن  دو  ییقرآن و آن جا یعیانواو اسووووب اد

سووو   ا   آورد،یح گریکدیهااهنگ اا  یچنود حعنوا

 گریعبارت دا  شووود؛یح ذنرحقاال آنها  یحعان ب،یترت

 ینتو یهاسوواتت دهندۀلیتشووک یهاهرگاه سووازه

اند، اا هم در تضوواد شووده ن یقر گریکدین  اا  یتکرار

ج ةفیشر اتیحانند آ شووود؛یحقااو  توق ح ةیااشوند، آرا

نى1) وَاتَّقى فَأَحَّا حَنْ سَعْطى دَّقَ اِالْتُسوووْ ( 9) ( وَصوووَ

رى رُهُ لِوْیُسووْ نُیَسووِّ اَغْنى1) فَسووَ ( 2) ( وَسَحَّا حَنْ اَاِلَ وَاسووْ

نىوَنَذَّبَ اِالْتُ نُیَسِّرُهُ لِوْعُسْرى3) سوْ  نی(. ها01) ( فَسوَ

دو گروه  نیا یصووونعووت حقووااووو  و قراردادن ظوواهر

ان ار رو ییسوووزاا  ریتأث ات،یدر آ گریکدی یرورواو 

دسااورد توج   یتا حد ر،یتأث نیو ا گذاردیحااطب ح

 جیاست. از ناا یو ساتاار و اثر آن ار حعن مقرآن ا  فر

 یهاسووواتت ن یسووواتاار، آفر توج  قرآن ا  فرم و

 اتیو توازن در آ یسوازن یقر یو ارقرار یحقارن نتو

اا توازن و تقارن  ینوعا  ز،یحذنور ن اتیاسوووت. در آ

حقارن  یها. اسووواس سووواتتمیرو هسووواروا  ینتو

او  دو ج نیا ینتو یالگو یکسانیار توازن و  ینتو

 یِتوازن نتو 01تا  1 فةیشوور اتیآ نیاسووت. در ها

ج شودیح دهید« تبر»نق   یسوازنینشوحاصول از هم

نى وَاتَّقى فَأَحَّا حَنْ سَعْطى» دَّقَ اِالْتُسووْ وَسَحَّا حَنْ » ای« وَصووَ

اَغْنى نى اَاِلَ وَاسوووْ ن  در دو عبارت « وَنَذَّبَ اِالْتُسوووْ

شووده و  گریکدی نیشوونحذنور، سوو  تبر حااوف هم

 .  رخ داده است «ینقش یسازنینشهم» ندیفرآ

 زین 01و  01 اتیصنعت حقااو  را در آ گرید ناون 

قَى»حشوواهده نردج  توانیح الها إِلَّا الْأَشووْ ( و 01«)ال یَصووْ

یُمَنَّبُهَا الْأَتْقَى»  «یستق»و  «یسشووق»دو واژه  انین  ح« وَسووَ

ه هر دو واژ نک یشده است؛ ضان ا مادیا ییتقاال حعنا

ز ا اصوولتوازن ح یاند و نوعدر نق  فاعل قرار گرفا 

ر . ا  نظشودیح دهینق  فاعل در آنها د یسازنیجانش

 توانندیح زیسووووره حبارن  ن یاااودا اتیوآ رسووودیح

النَّهارِ وَ وَالوَّیْلِ إِذا یَغْشى»حصداق صنعت حقااو  ااشندج 

 «.إِذا تَمَوَّى

 یگاه توانیاسوووت ن  ح ییها یواز آرا زین طبواق

اصول را در آن حشاهده و توازن ح ینتو یسوازن یقر

  فیشر ةیآ نیناست، ا  یار دو آنرد. ناون  آن عالوه 

و د انیاست ن  طباق ح« وَحا تَوَقَ الذَّنَرَ وَالْأُنْثى»استج 

 .شودیح دهیواژه اوضوح در آن د

 

 جهینت

نووام اسووووت نوو  اوو  یا یوونظر ییزداییآشووونووا

د است و حقصو دهیا  ثبت رس یروسو یهاسوتیفرحال

دادن صوووورت نهنو  و و نو جووه نردنگوانوو یاز آن ا

دسووواور زاان  نندیزاوان اسوووت ن  تالد ح یتکرار

اصووول  قتیدوااره ااشووود. در حق یرا، جان جانا ین
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 ؛ستدان هاسووتیااداو فرحال توانیرا نا ییزداییآشونا

لقاهر عبدا ژهیاو نیشینظران پاز صواحب یاریاسو رایز

آن  ار یحااوف یارده و اساح یا  ارزد آن پ یجرجان

 یاز آراء و نظرات او در ااب حعان یاریاند. اسووونهاده

در  یروس یهاستیاسوت ن  فرحال یزیالنتو هاان چ

 هاتسیارزد نار فرحال یحطرح نردند؛ ول سوامیقرن ا

 نیا  ا یااشوووو انسووومام یانود در جا توانیرا ح

حطالب  نیا ةدر ارائ بینظم و ترت مادیحوضوووعات و ا

اسوووت ن  فقدان آن در  یزینکاو  چ نیدانسوووت و ا

 حتسوس است. ینظم جرجان  ینظر اتینظر

در قرآن ا   یزیحاصوول از هنمارگر ییِزداییآشوونا

آن،  یهایزیهنمارگر یاست و تااح دهیاوج تود رس

اهووداف  ات،یوودر آ نیدلنشووو نیطن مووادیضوووان ا

و  حذف ر،یو تأت می. تقدنندیحعناشوناسان  را دنبال ح

 توانیرا ح یاساح ایافعال و  ر،یاضاف  و الافات در ضاا

 «لیل»سورۀ حبارنة  رد ینتو یزیهنمارگر قیاز حصاد

و  دیحنظور تأنحؤتر ااشد، ا  دیآنچ  اا میدانست. تقد

و  یحعن  یاهااام ا  آن اسوووت. افزودن در نالم، افزا

دنبال دارد. حذف از نالم، اا هدف شووودت آن را او  

بب و الافات، س ردیگیانمام ح تریو قو شواریت ادالل

و توج  او  شودیا  تواننده ح تیحسواس ینوع مادیا

 .  زدیانگیرا ارح

ر د ییافزاقاعده یناونة عال یو واژگان ییآوا توازن

. تکرار در سطل آواها و رودیشوواار حا  «لیل»سوورۀ 

صوووورت هاگونی نوواقص و اوو  یتوازن واژگووان زین

شوووکوول تکرار اوو  یهاگونی نوواحوول و توازن نتو

سوره حشهود است.  نیدر ا یحنظم دساور یساتاارها

 یدر تااح وک سوره قرآن؛ ا کین  تنها در  یژگیو نیا

قرآن اا  قتی. در حقشودیها اوضوح حشاهده حسووره

 دازدپریا  تشووواص زاان ح یزاان ریاز ذتا یریگاهره

 در یو واژگان ییحطووب توازن آوا یرینوارگو اوا او 

دست زده است و اا  ییزداا  عادت ییافزاقاعده طةیح

ر و در  اها یثانو یحعنا یشگرد، القا نیاسوافاده از ا

 میرا درنظر دارد. قرآن نر اتیوونهفاوو  در آ ونحضوووا

حواسوووت نو  در  یرو  یپ یِاثر ادا نیحنزلوة ارتراو 

 ،یاز احکانات زاان یحنداو  الفواظ و در اهره تیوعنوا

 یانیآثار راوده است و اعماز ا ریسبقت را از سا یگو

 .تسین دهیپوش یار نس ینااب آساان نیا یو لغو
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ق(، 0181) وسووفیحتادان  انیااوح ،یاندلسوو .3

 یج صدققی، تتق01ج ،ریالافسوو یف طیالبتر الات

 ج دارالفکر.روتیا ل،یحتاد جا

 ،یفرهنگناحة ادب فارسد(، 0919حسن ) انوش ، .01

 تهرانج سازحان چاپ و اناشارات.

 ،یحقدحات زاان شوناسد(، 0911) یحهر ،یااقر .00

 تهرانج نشر سورۀ حهر.

(، 0931طاهره ) ،یریگحتاود و تواج  ،یریاش .0

اا  یساینقد فرحال  یار پا ییس  غزل سنا یاررس

 پژوهشووناح  ،انواسوونیگراحون و  یار آرا دیتأن

 نهم. ۀسال سوم، شاار ،یفارس اتیزاان و ادا

 یانیاعماز اد(، 0919عائشوووة ) الشووواط ،انت .8

تهرانج اناشارات  ،یصوواار نی، حارجمج حسووقرآن

 .یفرهنگ یعوا

ار  یدرآحوودد(، 0912) یشوووعبووانعو پور،اهرام .9

 ک،ی، ا  اهااام حتادرضوووا تاجگفااوان لیوتتو

 تهرانج اناشارات فرهنگ گفااان.

 لیسنوار الانزق(، 0102ان عار )عبداهلل ،یضووواویا .1

الاراث  اءیج دار احروتی، ا1ج ،لیو سسووورار الاوأو

 .یالعرا

 ،یزاان فارس یآواشوناسود(، 0991) داهللی ثاره، .1

 .یتهرانج حرنز نشر دانشگاه

 ،وانیالتم(، 0393ااوعثاان عاران اتر ) جواحظ، .9

 اءیووج دار احروتیج عبوودالسوووالم هووارون، اقیتتق

 .یالاراث العرا

، دالئل اإلعمازم(، 8111عبود القاهر ) ،یالمرجوان .1

تعویقج السووویود حتاود رشوووید رضوووا، ایروتج 

 دارالاعرفة.

 بیتقرق(، 0181حتاد ) دیس ،یرازیشو ینیحسو .2

 ج دار العووم.روتی، ااألذهان یالقرآن إل

 روح ریتفسوو(، تای)ا لیاسووااع ،یاروسووو یحق .3

 ج دارالفکر.روتی، ا01ج ،انیالب

، فرهنگ اصطالحات اداید(، 0929سویاا ) داد، .01

 تهرانج حروارید، چاپ اول.

اعراب القرآن و ق(، 0101) نیالدییحت  ،یدرو .00

 ج داراالرشاد، چاپ چهارم . ی، سور1ج ،ان یا

ق(، 0108حتاد ) اننیحسووو ،یاصوووفهان راغب .08

 ج دارالعوم.روتی، االقرآن بیغر یالافردات ف

 یالبرهان ف(، تایحتاود ان اهوادر )ا ،یالزرنشووو .09

 ج دار الاعرفة.روتی، ا8، جعووم القرآن

البالغة و م(، 8111حتاد صالح ) ده،یااوحا یزن .01

 غزۀج جاحعة األزهر. ،یعندالسکان ةیاألسووا

الکشاف عن حقائق ق(، 0111حتاود ) ،یزحاشر .01

 ،یج دارالکااب العراروتی، ا8ج ،لیوغواحض الانز

 چاپ سوم.

، النتو یحعانق(، 0181فاضوول صووالل ) ،ییسوواحرا .09

 ، چاپ اول، عاانج دارالفکر.8ج

د(، 0923) یصوووادق الیفروزان ؛ ل ،یسووومود .01

 تیروا یحندسوکوت در ساتت ینارنرد گفااان

 اتیزاان و ادا یها، فصوناح  پژوه داساان نوتاه

 دوم. ۀاول، شاار ۀدور ،یقیتطب

 یها  الهواح  فق(، 0102) نیالدجالل ،یوطیسوو .02

ج احاوود قیتتق، 8، جشووورح جواو  الوموواح 

 .ةیج دارالکاب العواروتیا ن،یالدشا 
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 ،ینقد اداد(، 0921) درضوووایحا فر،گانیشوووا .03

 تهرانج اناشارات دساان.

د(، 0919) یحتاوود ان عو ،یمیاله فیشووور .81

، چاپ اول، تهرانج 1ج ،یمیاله فیشوور ریتفسوو

 دفار نشر داد.

 یحعناشناس یحباند(، 0920رضا ) دیحا شعیری، .80

 تهرانج اناشارات سات. چاپ دوم. ،نینو

 زیرسااتد(، 0930حتادرضا ) ،یندنن یعیشوف .88

 ، تهرانج نشر سان.نواات

حوسیقی د(، 0921حتادرضوا ) ،یندنن یعیشوف .89

 ، تهرانج نشر آگ ، چاپ هشام.شعر

، تهرانج نقد اداید(، 0920سوویروس ) شووایسووا، .81

 فردوس.

ا   یشووناسوواز زااند(، 0931نورد ) ،یصووفو .81

، تهرانج شوورنت اناشووارات سووورۀ 8و0ج ،اتیادا

 حهر، چاپ سوم.

 یف زانیالاق(، 0101) نیحتاد حسووو ،ییطباطبا .89

، قمج حکاووب جوواحعووة 81و08، جالقرآن ریتفسووو

 الطبعة الااحسة. ة،یالتوزۀ العوا یف نیالادرس

 انیحما  البد(، 0918ان حسن )فضل ،یطبرسو .81

، تهرانج ناصر تسرو، چاپ 9، جالقرآن ریتفس یف

 سوم.

 ریفست یف انیالاب(، تایحتاد ان حسن )ا ،یطوس .82

 .یالاراث العرا اءیج دارالتروتی، ا01، جالقرآن

 عبدالوّ  ان سووهل حسوون انااوهالل،  ،یعسووگر .83

 د.ط. )الکاااة والشعر(، نیم(، الصّناعا0103)

ج قیتتق ،یعاحو ریتفسود(، 0991) میااراه ،یعاحو .91

 ، تهرانج نشر صدوق.2ج ،یانبر غفار یعو

 ،ةیالبالغة و األسووام(، 0331حتاد ) عبدالاطوب، .90

 القاهرۀج دارنواار لوطباعة.

الطراز الااضوان ألسرار البالغة م(، 0321) یالعوو .98

 ، القاهرهج الاقاطف.8، جو عووم حقائق االعماز

 ینقد ادا یها ینظرد(، 0911حهیار) حقودم،یعوو .99

 ، تهرانج اناشارات سات.حعاصر

تکرار پنهان  ایو یتواز»د(، 0928) یعو زاده،یعو .91

و  ینتو لیتتو کی ؛یو نق  آن در توق آثار ادا

 یو عووم انسووان اتیحموّة دانشووکدۀ ادا ،«ینالح

 .018حشهد، شاارۀ 

 یحعووان(، تووای)ا ادیوواان ز ییتی ایووااوزنر فراء، .91

، و الارجاة فیلواأل ةی، حصرج دارالاصر9، جالقرآن

 .یالطبعة األول

 یانداصول و طبق د(، 0931حتاود ) وت،یفضو .99

 تهرانج اناشارات زوار. ،ینقد ادا

ج ةینیقسطنط ،نقد الشوعرق(، 0918جعفر ) انقداحة .91

 حطبعة الموانب. 

د(، 0992حتادان حتادرضووا ) ،یحشووهد یقا .92

، تهرانج 01، جننز الدقائق و اتر الغرائب ریتفسووو

 .یسازحان چاپ و اناشارات وزارت ارشاد اسالح

ا   یافایآوا و القا )رهد(، 0929هود )ح ،یایقو .93

 تهرانج نشر هرح .شعر اتوان ثالز(، 

، 1ج ،ریزادۀ الافاسق(، 0189اهلل )حال فال ،یناشان .11

 .یحعارف اسالح ادیقمج ان

ترجاة  ،ةیالوغة الشووعر ةیانم(، 0329جان ) نوهن، .10

دار  ،یالطبعة األول ،یو حتاد العار یحتاود الول

 تواقال لونشر.

، تهرانج نو  یاوودد(، 0929) یحهوود ،یحوتوبّا .18

 اناشارات سان، چاپ دوم.
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و  یعبدالقاهر جرجاند(، 0921عبواس ) حتاود .19

 میترجاوو ج حر ،یدر نقوود ادا نینو یهووادگوواهیوود

 حشرف، تهرانج نشر چشا .

نظم و سووواتاار در »د(، 0929) میحر حشووورف، .11

 یپژوهشوناح  عووم انسان ،«یاالغت جرجان  ینظر

 .11 ۀشاار ،یاهشا دیدانشگاه شه

دانشووونواحووة د(، 0921) اووایر رنوایا ک،یوحکوار .11

، ترجاة حهران حهاجر، حعاصووور یادا یهوا یونظر

 تهرانج نشر آگ . ،یحتاد نبو

 یحبووان»د(، 0931) درضووووایووحا ،یرحوواجیح .19

حموووة  ،«یحان در زاووان عرا یشووونوواسوووییبووایز

 ،یاهشا دیدانشگاه شه یپژوهشوناح  نقد ادب عرا

 اول. ۀشاار

فرم و سوواتاار  وندیپد(، 0938هوحن ) ان،یناظا .11

حمو  انمان  ،ریاوا حتاوا در سووووره حبارن  تکو

 .81 ۀشاار ،یعرا اتیزاان و ادا یرانیا

ق(، 0180ااوجعفر احاوودان حتاوود ) نوتوواس، .12

 .ةیج دارالکاب العواروتی، ا1، جاعراب القرآن

نظم   یوونظر یوانوواو»د(، 0931) یعو ،ینوروز .13

ناح  نقد، ا  نوشوو  حتاود  ،«یعبدالقاهر جرجان

 تهرانج تان  نااب.  ،یفاوح

 دگاهیاز د  یادد(، 0929) یتق ار،یناح انیدیوح .11

 تهرانج اناشارات سات.   ،باشناسیز

د(، 0938) دقاسووومیسووو الیاهلل و لروح ،یهواد .10

 یعبدالقاهر جرجان اتینظر یهایهاانند یاررس»

، حمو  حطالعات «و نقد نو ییاوا نقد سووواتاارگرا

 ۀدانشوگاه سانان، سال چهارم، شاار یاالغ یزاان

 هفام.
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