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ــا روف توصــیفی  ــه حاضــر ب ــ  مقال ــر اســاس معیارهــاي  تحلـ یلــی و ب
هـاي ادبـی سـوره قیامـت، در  هـار      بررسی زی ـایی شناسی، به س ک

ــه اســتی    ــی و تصــویرپردازي پردا ت ــایی، ترری  ــی، معن ســ آ آوای
گر آن است رـه اسـالیب ادبـی ت ـرار، تقـدیم و      پژوهش حاضر بیان

هاي س  ی ای  سوره تری  ویژگیتأ یر، حذف و التفات، از برهسته
مهمـی در  هـاي تفسـیري   هـا دللـت  است و هر یـک از ایـ  اسـلوب   

راستاي اهداف رلّی سوره دارندی تناسب و انساام آیات با ی ـدیگر  

و همگــامی موســیقی و نعمــا ع ــارات بــا تصــاویر، از دیگــر ظرا ــ  
 یبالغی ای  سوره م ارک است

 

ــورههااای يدياادی   واژه ــ ک  س ــت، س ــت،  قیام ــی، بالغ شناس

 ی  هاي تفسیريدللت
 

 مقدمه

علوم بالغی در میان علمـاي گذشـته، تـالف در    گیري و رشد هاي مهم ش لاز انگیزه

ی بـا اسـرار فصـاحت آن را تسـهیل     وضع قوانینی بود ره درک رموز اعاـاز قـرآن و آشـنای   

تر شده و عالوه بر قرآن رریم، پژوهش در ای  علوم وسیع نمود ره با گذر زمان، گسترنمی

خ و سـرازیر شـدن میـرا     هاي بالغی با گذر از مسیر تـاری متون ادبی را فرا گرفتی پژوهش

هـا، راه ت امـل بـه  ـود گرفـت و در قالـب آدـاري مـدو ن و         علمی دیگر ملل  ون یونـانی 

دل ـل  ق(،  466 فـاهی )  سـرّ الفصـاحا  ق(،  337قداما ب  هعفر ) نقد الشعرارزنده، نظیر:  
ایـ    ق(، و نظایر آن  ود را نشان دادی اهتمـام غالـب   471هرهانی ) العااز و اسرار ال الغه

هـاي سـایر   هاي ادبی، سا تارهاي گوناگون زبان قرآنی و زی ـایی ت نیکها بررسی پژوهش

 متون بودی 

هـاي زی اشـنا تی متـون رـه در     هاي معاصـر )سـده نـوزدهم( پـژوهش    با ورود به سده

هـاي نـوینی گـام نهـاد رـه      پذیرفت، بر عرصه هار وب قوانی  بالغت رالسیک اناام می

هـاي ایـ    ( از همله شـا ه Stylisticsشناسی )شناسی بودی س کاي زبانهمتأدّر از پژوهش
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ــ  1865بناي آغازی  ای  علم به دست دانشمندي به نـام  ـارلز بـالی )   ها بودی سنگ پژوهش

م(، از شاگردان سوسور، نهاده شدی ای  دانش نوپا ره به توصی  توانش زبان، بررسـی  1947

پـردازد، پیونـدي اسـتوار بـا     أدیر آن بر مخاطب مـی هاي یک محصول ادبی و میزان تویژگی

و آورد زبـان  شناسـی بـه محصـول و دسـت    شناسـی دارد بـا ایـ  تفـاوت رـه در سـ ک      زبان

، 2003شود و نـه بـه  ـود زبـانی )ربابعـا،      هاي اداي آن و آدار آن بر مخاطب توهه میشیوه

 ( 9ص

سیک نیست و به نـوعی  آوردهاي بالغت و نقد ادبی رالتأدیر از دستشناسی بیس ک

یافتا ای  دو علـم دانسـت ام ـا ابـزار نقـدي ایـ  دو دانـش و        رسیده و ت امل باید آن را دمره

دیگـر  هـاي بنیـادینی بـا یـک    گیرند، تفـاوت هایی ره براي ارزیابی متون از آن بهره میشیوه

 اند:دارند ره موارد زیر از آن همله

م انی علوم بالغی و تعیی  حدود و دعـور م احـث آن بـر پایـه من ـط ارسـ ویی        الف(

شناسـی تعریـ    شناسـی در  هـار وب زبـان   استوار است، در حالی ره بنیان نظـري سـ ک  

 گشته استی

پـردازد، در  هاي بالغی، به بررسی فنون بالغی صـرفا  در متـون ادبـی مـی    پژوهش ب(

سـ  ی، آن را در   آماري یـک ویژگـی   داشت  هن ه شناسی عالوه بر در نظرحالی ره س ک

 دهدیانواع متون مورد بررسی قرار می

هاست )به هز مسـألا فصـل   هاي بالغی بررسی همالت و شاهد مثالمعیار پژوهش ج(

هاي بالغی هدا از نظام رلّـی مـت  بررسـی    ها پدیدهو وصل در علم معانی(ی در ای  پژوهش

هاست، در حـالی رـه   ( بُعد غالب آنatomismاي )ویژگی تازیهشود؛ به تع یر دیگر، می

شنا تی، یک ویژگی س  ی در ماموع رلّی مـت  و در یـک منظومـه    هاي س کدر بررسی

(، system( و نظـام مـت  )  structureشـود رـه در آن سـا تار )   تحلیلی مد  نظر گرفته می

( و گشـتاري  distributionism(، قواعد توزیعی )relationismارت اط و پیوند عناصر )

(transformational rulesمد  نظر قرار می ) ،(67-70، ص2003گیردی )مصلوح 

تحلیلـی  ــ با توهه به م ال ی ره بیان شد، در مقاله حاضر تالف داریم با روف توصیفی

هـاي بالغـی و   هـاي ادبـی، ظرافـت   شناسی ره به رش  زی ـایی و با ت یه بر معیارهاي س ک



 شناختیبا رهيافت سبک های تفسيری آنبالغی سورۀ قيامت و داللت هایتبيين ظرافت   120

 

نوآوري در متون اهتمـام دارد، بـه بررسـی سـوره قیامـت در  هـار سـ آ آوایـی،          هايهن ه

هـاي سـ  ی ایـ  سـوره م ـارک روشـ        معنایی، ترری ی و تصویرپردازي بپردازیم تا هلـوه 

هـایی  شناسی در پژوهشهاي ادبی رالم وحی از نگاه س کگرددی قابل ذرر است ره هلوه

ه روز در حال دامـ  گسـتردن اسـتی از هملـه ایـ       به اناام رسیده است و  وش ختانه روز ب

(، 2001)ع ـدالعفار،  « الساع القرآنـی: دراسـا لسـلوبیا   »توان به مواردي  ون: ها میپژوهش

مستویات التحلیل األسلوبی: دراسـا ت  یقیـا   »(، 2007)بشیر، « مالمآ لسلوبیا فی سورن القمر»

(، 1389)حسـنعلیان،  « وره مـریم شناسـانه سـ  بررسـی سـ ک  »(، 2014)شـراره،  « علی هزء عم

 هیف( و غیره اشاره رردی 1391ان، ) اقانی و هلیلی« ومضات لسلوبیا فی سورن الرحم »

ها به بررسی مختصات س  ی آیات زبان وحی اهتمـام داشـته و   هریک از ای  پژوهش

شـنا تی سـوره قیامـت    انـدی در بـاب تحلیـل سـ ک    هاي بالغـی آیـات را ت یـی  نمـوده    هلوه

شی مستقل مالحظه نگردید ره امیدواریم ای  مختصر گامی بسیار  ـرد در ایـ  راسـتا    پژوه

 باشدی

 

 مفاهيم پژوهش .1

 . مفهوم سبک1-1

گري اسـتی صـاحب العـی     در زبان تازي به معناي ریخت  فلز در قالب ریخته« س ک»

   َا مـ   السَّْ ُک َتسـ ی كک  السَّـ ی َا مـ  الـذهب والفضـا، تـذاب فتفـرس فـی م ْسـ         »گوید: می

پاره نقره گدا ته را گویند ولی ادبـاي  « س  یه»و  (787، ص 2، ج1414)فراهیدي، «ی حدید

اند و تقری ـا  آن را  قرن ا یر، س ک را ماازا  به معنی طرز  اصی از نظم و نثر استعمال ررده

روف  ـاص  »اندی در اص الح ادبـی مقصـود از سـ ک،    اروپا یان نهاده« Style»استیل برابر 

)بهـار،  «ی باشـد ادراک و بیان اف ار به وسیله ترریب رلمات و انتخاب الفاظ و طرز تع یر مـی 

 ( 16، ص1349

هاي راربرد زبان، بیش از همـه بـه زبـان در    ( از میان گونهStylisticsشناسی )س ک»

دهـد و بخـش عمـده پـژوهش در ایـ  شـا ه م العـاتی بـر شناسـایی          ادبیات توهه نشان می

، 1388)فتـوحی،  «ی ی، زبـان شخصـی و فردیـت  ّلـاق مؤّلـ  متمررـز اسـت       هاي ادبس ک
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تـر نیـز اشـاره شـد، بـا      ره پیش( ای  دانش نوی ، دانشی مستقل و هز ی ن وده و  نان24ص

سـ ک،  »نویسـد:  می« س ک»علوم و فنون مختل  در ارت اط استی شمیسا در  یستی مفهوم 

ای  وحدت، از یک روح یـا ویژگـی یـا     وردی وحدتی است ره در آدار رسی به  شم می

هاي مشترک و م رّر در آدار رسی است و از عوامـل و مختصـات ت ـرار شـونده و     ویژگی

 (16، ص1373)شمیسا، «ی شودهلب نظر رننده ناشی می

هـاي بسـیاري دربـاره    هـا سـر بـرآورد، سـؤال    گفتنی است از آن زمان ره ای  پژوهش

نظـران  باب آن م رح گشت و هر یک از صـاحب   هاي پژوهش درو حوزه« س ک»ماهی ت 

ای  حوزه،  ون بالی، شـ ترز، ریفـارتر و دیگـران،  هـار وب مازایـی بـراي  ـود طـرح         

و  گـونگی آن بـه حـد ي اسـت رـه ویلـی       « سـ ک »رردندی ای  ا تالف در تعیی  ماهیـت  

 linguistisch ــود ) شناســینظریــه ســ ک( در رتــاب willy sanders) ســاندرس

stiltheorieها بر  هـار  دهدی غالب ای  تعری (، بیست و هشت تعری  از س ک ارا ه می

 (21-22، ص2003محور اساسی اضافه، گزینش، انحراف و توقّع، تأرید دارندی )ربابعا، 

اي گیري از ام انات زبانی اسـت، بـه گونـه   ،  گونگی گزینش و بهره«س ک»در واقع 

شـودی ایـ  فرآینـد رـه عملیـاتی      ایز هلـوه داده مـی  ره یک مت  ادبی از دیگر انواع آن متمـ 

گر مت  ادبی است، با انتخاب معام واژگانی  اص، قواعد نحوي آگاهانه از سوي آفرینش

(Grammatical Selectionصرفی و معنایی مورد نظر، ظاهر می ،)    شـودی شـایان توهـه

  ی بـه شـمار   ر مـت  از عناصـر سـ   گـ است ره هر نوع انتخاب و گزینشی از سـوي آفـرینش  

 ( 37-38، ص1992آیدی )ریکی مصلوح، نمی

ــارگریزي         ــاح و هنا ــوان انزی ــا عن ــ  ی ب ــر س ــاه از عناص ــه گ ــت ر ــر اس ــل ذر قاب

(Deviationیاد می )      شود ره در بالغت رالسیک بـا عنـوان مخالفـت قیـاس و  ـروج از

ادبـی را  شده استی هر یک از اسالیب بالغی و عناصر زی اشـنا تی متـون   اصل، نام گذاري 

توان بخشی از انحراف رالم از حالت ط یعی زبان دانسته و معیـار سـ  ی بـه شـمار آورد     می

 آوردینوا تی و فرسودگی بیرون میره ضم  بال بردن توانایی زبان، آن را از یک
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 شناختی متن. تحديل سبک1-2

ره شناسی محور پژوهش، عناصر درونی یک پدیده ادبی است هاي س کدر پژوهش

گـر در ایـ    دهد؛ به بیان دیگـر، تحلیـل  گر را به  ود ا تصاص میتری  اهتمام پژوهشبیش

واس ه با مت  ادبی و عناصر درون متنـی،  رند ره با تعامل مستقیم و بیمنهج نقدي تالف می

یرونـی  ـون: زنـدگی صـاحب ادـر،      هاي هنري مت  گـام نهـد؛ از ایـ  رو عناصـر ب    به عرصه

هـا بـا   ها سهمی ندارندی ایـ  پـژوهش  اهتماعی و فرهنگی در ای  بررسی هاي تاریخی،سیاق

محور قرار دادن س آ آوایی، س آ معنایی، س آ ترری ی، س آ تصویرپردازي، به بررسـی  

 پردازندیو تحلیل متون می

 

 . سوره قيامت1-3

هـاي م ّـی بـه شـمار     سوره قیامت، هفتاد و پنامی  سوره قرآن رریم است و از سوره

 آیدی ای  سوره  هل آیه دارد ره مضمون غالب آیات آن، توصی  رسـتا یز و هنگامـه  می

فـ  لو امـه آغـاز شـده اسـت رـه       عظیم قیامت استی سوره بـا سـوگند بـه روز رسـتا یز و ن    

( 149، ص8، ج1999دهـدی )درویـش،   اي از حُس  تقسیم و تناسب در بیان را نشان مینمونه

 به شرح زیر است: بندي موضوعات ای  سوره تقسیم

   معرفی روز قیامت و هشدار به فرا رسیدن آن، 1-5آیات 

   هاي قیامت،توصی  صحنه 6-15آیات 

   در  گونگی دریافت وحی،« ص»هدایت حضرت رسول 16-19آیات 

   ذرر حال مؤمنان و مشرران در قیامت، 22-25آیات 

  ترسیم لحظات پایانی زندگی انسان و لحظه احتضار، 26-30آیات 

   شرح حال رافران من ر معاد، 31-35آیات 

   توصی  آفرینش مادد انسان و قـدرت الهـی در احیـاي وي در     36-40آیات

 قیامتی
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 شناختیهای بالغی سورۀ قيامت با رهيافت سبک. تبيين ظرافت2

 (phonostylistic. ساختار آوايی واژگان )2-1

است ره مخاطب را ماذوب  ود نظام آوایی آیات قرآن رریم، از نخستی  س وحی 

تـری   اي رـه رو ـک  نمایدی ای  نظام با سا تار معانی پیوندي ناگسستنی دارد، بـه گونـه  می

از ویژگی ایـ  زی ـایی   »دهدی تعییر در بُعد معنایی، ریتم و طنی  موهود در آیات را تعییر می

ه و ضـمیر آدمـی را   ها را به  ود هلب نمودواژگان و نظام صوتی ای  است ره توهه و نگاه

، 1410)ع ـدالعال،  «ی آمیـزد نماید و دی  و هنر بیانی را با حـواس انسـانی درمـی   تحریک می

 (20ص

توان تناسب میان الفاظ و معانی را رشـ   با بررسی نظام آوایی آیات سوره قیامت می

ي پـردازیمی بـرا  نمود؛ از ای  رو در ای  قسم به بررسی سا تار هاـایی بر ـی از آیـات مـی    

آید، نشـان  ها را با عال م ا تصاري ره توضیآ آن در زیر میسهولت در رار، هر یک از آن

 دهیم:می

 )صامت + حررت روتاه(« ص ح»هااي روتاه: 

 )صامت + حررت بلند(« ص ح ح»هااي متوسط باز: 

 )صامت + حررت روتاه + صامت(« ص ح ص»هااي متوسط بسته: 

 + حررت بلند + صامت( )صامت« ص ح ح ص»هااي بلند بسته: 

)صامت + حررت بلند + صامت + صـامت(  « ص ح ص ص»هااي بلند مزدوج بسته: 

 (40، ص1980)ریکی شاهی ، 

 )ل لق سِ مُ بِ یو مل قِ یا م(«: َلا أُْقِسُم بِي اْوِم اْلِقيااماةِ »( 1آيه 

 ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص حی

 تا و تعداد هااي متوسط باز و بسته هر ردام دو مورد استی 5ه تعداد هااهاي روتا

 )و  ل لق سِ مُ بِ  نَ  س ل لو وا م («: واَلا أُْقِسُم بِالن َّْفِس اللَّوَّاماةِ »( 2آيه 

ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص 

 ح ص/ ص ح ح/ ص حی
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و متوسـط بـاز دو    5هااهاي متوسط بسـته  و تعداد  5تعداد هااهاي روتاه در ای  آیه 

 مورد استی

نسااُن أالَّن َناْماعا ِعظااماهُ » (3آيه   )لَ ی آ س  بُل إن سا نك لل ل  نَج م  ع  عِ ظا م(«: أاَياْساُب اْْلِ

ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص 

 ح ص / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص حی

و متوسـط بـاز دو    6و تعداد هااهاي متوسط بسـته   7هااهاي روتاه در ای  آیه تعداد 

 مورد استی

( 1رسدی هـدول شـماره )  ای  نظام های با توهه به هر آیه و مفهوم آن متعیر به نظر می

 دهد:بسامد هاایی رلّ آیات شریفه ای  سوره را نشان می

 
 (  بسامد هجايی در سوره قيامت1جدول )

نوع 

 هجاها
 متوسط باز يوتاه

متوسط 

 بسته
 بدند بسته

بدند 

 مزدوج

 * 4 140 90 215 تعداد

دهـد،  رـه هـدول بـال نشـان مـی     با بررسی نظام هاایی آیات ای  سوره م ارک  نـان 

گـر ریـتم   تر از سایر انواع هااهاست رـه بیـان  بسامد هااهاي روتاه به ش ل معناداري بیش

 استیتند و متحرّک موهود در فضاي سوره 

رسد؛ بـراي نمونـه در   ها مؤدّر به نظر میبخشی و تعییر صحنهروتاهی هااها در سرعت

َاسا لا اْلقاما ُق وا ُِ عا ال َّ ْمُس وااْلقاما قُ »ای  آیـات:   َاا با قِ ا اْلصارا ُق وا (، بسـامد بـالي   7-9)قیامـت:  « فا ِِ

مـورد(، بـا    8بسـته   مـورد و  1مورد( نس ت به انواع دیگـر )متوسـط بـاز     14هااهاي روتاه )

 ـوانی دارد یـا در آیـاتی رـه     سرعت دگرگونی عالم و عناصر ط یعت در آغاز قیامـت هـم  

آید، بسامد هااهاي متوسـط و بلنـد   لحظا سختی مرگ و پایان حیات انسان به تاس م در می

رود تا حسرت آدمی و سختی لحظات وي به  وبی به تصـویر  نس ت به هااي روتاه بال می

  (ی27-29)قیامت: « واظانَّ أانَُّه اْلِفقااُ  واِقيلا ماْن رااٍ  وااْلت افَِّت السَّاُ  بِالسَّا ِ »درآید: 

مـورد اسـتی همينـی  در     8و هاـاي روتـاه    9، متوسط باز و بسته 4تعداد هااي بلند 

ها همراه اسـت،  ره لح  آیات با ن وهش من ران و اقرار گرفت  از آن 40و   37،  36آیات 
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رود؛ گـویی قـرآن بـا    د هااهاي متوسـط و بلنـد در سـا تار هاـایی آیـات بـالتر مـی       بسام

 ها را انتخاب ررده استیشناسی، نظام های متناسب با آنمخاطب

 

 . آوای حروف1ا1ا2

نعمه ناشی از ت رار حروف از دیگر عوامل زی ایی سا تار موسیقیایی در آیات اسـتی  

اي باشد ره ذه ، ت رار را دریابـدی  حروف باید به گونهال ته قابل توهه است ره فاصله میان 

تر از حروف انسدادي، ماننـد  ، محسوس«ف»، «ز»، «ف»، «س»ت رار حروف سایشی، مانند: 

تـر از بعضـی دیگـر اسـت،     و غیره استی از طرفی بعضی از حروف  وف« ک»، «ت»، «ب»

ریکی وحیـدیان رامیـار،   آهنـگ هسـتندی )  هاي بلند رـامال  موسـیقایی و  ـوف   مثال  مصو ت

ها لرزف محسوس امواج و نوسان آن در هوا هستند رـه  ( از نظر علمی صوت22، ص1390

شوند و بخشی از ای  نوسانات در گـوف بـاقی   در فضا به حررت در آمده و در آن محو می

گذارنـدی )علـی   هایی  ون غم و شادي، امر و نهی،   ر و انشـاء را بـاقی مـی   مانده و دللت

 (14، ص2000عیر، الص

هاي  ـاص شـاهدیمی ایـ     در آیات سوره قیامت، رارررد حروف را در القاي دللت

حروف با بسامدهاي گوناگون ضم  ادر موسیقیایی  اص  ود با معانی در ارت اطندی هدول 

 دهدی( بسامد حروف در ای  سوره را نشان می2شماره )

نسـ ت بـه   « نـون »و « لم» ـون  شـود حـروف ههـر     نان ره در هدول زیر مشاهد می

تـري در سـا تمان واژگـان    حضـور بـیش  « رـاف »و « بـاء »، «حاء»، «تاء»حروف هم   ون 

انـد، پـ    مرت ه در ای  سوره به رار رفته 53و  80دارندی ای  دو حرف ره هر یک به ترتیب 

تری  بسامد بر وردارندی ای  نوع از حروف بـا صـفت ههـري    از بیش« ال »از حرف مدي 

ها ره آیات معاد با نوعی از انـذار  ها هلوه  اص دارند و از آنود در شد ت و تح یم پیام 

تر از حروف دیگر بـه رـار رفتـه اسـتی حـرف      و هول همراه است، ای  نوع از حروف بیش

آید و با قدرت آوایی موهود در آن مفهوم عظمـت  ره از اصوات تفخیم به شمار می« قاف»

بـا آواي طویـل   « یاء»و « واو»، «ال »رندی ت رار حروف لی  ترسیم میای  واقعه را به نی ی 

  ود در ای  موضوع برهستگی  اصی داردی 
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 ( بسامد حروف سوره قيامت2جدول )
 تکرار حروف شماره تکرار حروف شماره تکرار حروف شماره تکرار حروف شماره

 16 ک 22 1 ض 15 6 د 8 142 الف 1

 80 ل 23 2 ط 16 15 ذ 9 29 ب 2

 40 م 24 4 ظ 17 32 ر 10 27 ت 3

 53 ن 25 16 ع 18 2 ز 11 5 ث 4

 43 و 26 1 غ 19 25 س 12 10 ج 5

 21 ه 27 19 ف 20 1 ش 13 5 ح 6

 40 ی 28 27 ق 21 4 ص 14 4 خ 7

 

گیـرد؛ بـراي   نعما  اصی ش ل میدیگر دوشی بر ی از حروف با یکهمينی  از هم

ــه:  ِا واِقي  لا ما  ْن رااٍ  واظا  نَّ أانَّ  ُه اْلِف  قااُ  وااْلت افَّ  ِت السَّ  اُ  بِالسَّ  اِ  ِذ ا راب   »نمون َاا ب الاتا  ْت الت َّقااقِ   ي اْومائِ  ٍ  كا كا   َّ ِذ
هـا  گـردن رسـد و گفتـه شـود      (، هرگز!  ـون )هـان( بـه  ن ـره    26-30)قیامت:  «اْلماسا ا ُ 

افسونگر  )درمانگر( ریست؟ و بداند ره ای  )هنگام( هدایى است و ساق در سـاق پیيـدی   

، «راء»در ای  روز، گسیل به سو  پروردگار توستی در ای  آیات از ت رار و تال م حـروف  

اي بر استه است ره صحنه رند شـدن نفـ  انسـان در حـال     ، موسیقی ویژه«فقا»و « ال »

بینـد و بـه   نماید، زمانی ره انسان مرگ را به  شم  ویشت  میاحتضار را به نی ی ترسیم می

 یابدیفراق  ویش اطمینان می

بـدیع هنـاس حاصـل     گفتنی است ره از تناسب حروف در ای  سوره م ـارک، آرایـه  

دهد؛ براي نمونه، تاان  میان تر هلوه میموسیقی درونی آیات را پُر رنگ آمده ره نعمه و

قسـمتی از ایـ     ، از آن هملـه اسـتی  «مسـاق »و « سـاق »، «فـراق »و « راق»، «نـاظرن »و « ناضرن»

رننـد  موسیقی را باید در تناسب حروف پایانی آیات دانست ره از نظمی  اص ت عیـت مـی  

-ها روش  مـی لي بندها و آهنگمعنایی  اص را در لبهره تنها تناسب لفظی ن وده و نظم 

( براي نمونه در آیات زیر با تقدیم و تأ یر در اهـزاي  239، ص1968 سازند؛ )بنت شاطیء،

ُوُج وٌ  ي اْومائِ ٍ  نَّاِر قاإ  ِذ ا راب   ا ا نا اِظقاإ  واُوُج وٌ  » انـد: ها با دقـت  اصـی هماهنـگ گشـته    آیات فاصله
 (22-25)قیامت:  «یقاإ  تاُظنُّ أان يُ ْفعالا ِِباا فااِققاإ  ي اْوماِئٍ  بااسِ 
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 . تکرار 2ا1ا2

در حقیقت باز آوردن یک لفظ، ع ارت یا آیات قرآنی است ره س ب د ـوت معنـا در   

گرددی ایـ  پدیـده در قـرآن بـه شـ ل تنـاوب حررـت و        ذه  مخاطب و هلب نظر وي می

شـودی  اعاده لفظ یـا معنـایی واحـد دیـده مـی     س ون، ت رار شئ در فواصل مساوي، و یا در 

شمارد ره از هملـه   ویش فواید متعددي بر ای  اسلوب برمی ال رهانق( در  794زررشی )

، 3، ج1415آن، تأرید معنا، تعظیم، تعاب،  وف نسیان، تهدیـد و غیـره اسـتی )زررشـی،     

 (11-18ص

سته سـوره اسـتی   در س آ آوایی ای  سوره م ارک، ت رار واژگان، عنصر س  ی بره

بار، افزون بر پـر   3« رب »مرت ه،  4« لولی»بار،  6« انسان»ت رار بر ی از واژگان  ون، رلمه 

رنگ نمودن هلوه موسیقایی و نظم آهنگ سوره با سیاق رلّـی سـوره رـه بیـانگر ارعـاب و      

 باشدیانذار است، هماهنگ می

نسااُن لِي اْفُجقا أامااما ُه ياْس  ا » بل ـه آدمـى بـر آن    (، 5-6)قیامـت:  « ُل أايَّ انا ي ا ْوُم اْلِقيااما ةِ باْل يُقِيُد اْْلِ

پرسد روز رستخیز  ه هنگام است؟ در آیـه  است ره در آینده  ویش، )نیز( گناه ورزدی مى

، بل ـه او  «ب ل يقي د أن يفج ق أمام ه»توانست به ضمیر انسـان ارتفـاء رنـد و بفرمایـد:     شریفه مى

را آورد تا در توبیخ و سرروبى او م العه ررده باشـد  « انسان» واهد آزاد باشد ولى رلمه مى

و بـه همـی  منظـور ایـ  رلمــه را در ایـ  آیـه و آیـات بعــد از آن،  هـار بـار ت ـرار رــردی           

 (166، ص20، ج1374)ط اط ایی، 

أاْو ا لا كا فا  اْو ا ََُّّ أاْو ا لا كا » نمونه دیگر رـارررد ادبـی ت ـرار را در ایـ  آیـه شـاهدیم:      
،   ـر   «لا كا  أاْو »(، پ  وا  بـر تـو وا ! دگربـاره وا  بـر تـو وا !      34-35)قیامت:  «فا اْو ا 

بوده ره به انسان من ـري رـه در آیـات    « هو»برا  م تدا  محذوف است و تقدیر آن ضمیر 

گرددی با ای  ت نیک فنّی، فضاي هشـدار و تـرس بـر تمـام آیـه      پیشی  ذرر شده است، برمی

و مضمون مورد نظر همراه با شد ت به تصویر رشیده شده استی هالـب آن رـه    سایه اف نده

تری  زمان مم   دللت دارد و ای   ود بـا  اسم تفضیل بوده و بر هالرت در نزدیک« أول  »

رنـدی )ریکی سـامرا ی،   فضاي حارم بر سوره ره دال بر سرعت و تندي است، همراهی مـی 

 (228، ص2003
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 (Semanstylistics. سطح معناشناسی )2ا2

در قرآن رریم به دلیل رسالت اصلی آن در امر هدایت، دریافت  معنا و مفـاهیم آیـات   

اهمیتی ویژه داردی سناش واژگان قرآنی و بررسی ابعاد معـانی آن در میـان پیشـینیان امـري     

 اسـتی اگـر  « علـم الدللـا  »یـا  « معناشناسی»شناسی معاصر بر عهده رایج بودی ای  امر در زبان

ها را بر عهده دارد؛ در مقابل، اصحاب ای  شا ه نـوی   شناسی به ش ل عام بررسی واژهزبان

هـاي  پردا ته و سعی دارند بـا آگـاهی از لیـه    به طور  اص به هوهر واژگان و مضامی  آن

تـر، آن را در اقسـامی   معنا، در تحلیلِ مقصود متون توفیط یابند؛ از ای  رو براي م العه دقیـط 

عناي مررزي )معناي اصلی(، معناي عرضـی )دـانوي(، معنـاي اسـلوبی، معنـاي ذاتـی        ون م

 رنندی  )فردي(، معناي ایحا ی و غیره بررسی می

 

 . معانی واژگان 1ا2ا2

هاي س ک بیانی قرآن رریم، فخامت و شـ وهی اسـت رـه از    تری  ویژگیاز برهسته

اغراض و مضـامی  مختلـ ، تعییـر    شودی ای  س ک بیان م ابط با گزینش واژگان حاصل می

بـدیل  یابدی انتخاب سا تار مناسب واژگانی و قرار گرفت  در زنایـره متناسـب، نظـم بـی    می

سازدی گـاه نیـز بر ـی از واژگـان از     دهد و  واننده را م هور  ویش میآیات را نمایش می

بـار  اصـی از   گیرند تا بـا  هاي رمزي و ایحا ی بر  ود میمرز حقیقی  ود گذشته و دللت

ب ـلِ الإِِنس ـانك   »در ایـ  آیـه شـاهدیم:    « بصیرن»معنا ت لور یابندی ای  راربرد ماازي را در رلمه 

 (14)قیامت: « ع لَى نَفإس ه  ب ص یرَنٌ

در رتـب اعـراب قـرآن    « بصـیرن »آر ، )آن روز( آدمى بر  ویشت  گـواهى بیناسـتی   

ر نظـر گرفتـه شـده اسـت و در     صفت براي موصوفی محذوف )عی  بصیرن، حاا بصـیرن( د 

تاي م العه به شمار آمده و از بار معنایی عمیط آن « بصیرن»موهود در « ن»بر ی از تفاسیر نیز 

( و مقصـود از آن اعضـا و هـوارح    596، ص10، ج1372رند )ریکی ط رسـی،  ح ایت می

ي شهادت انسانی است ره از اعمال وي آگاهی داشته و وي را از آن با   ر سا ته و علیه و

 (661، ص4، ج1407دهندی )زمخشري، می



 129   32پی، پيا13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقيقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

(، نه و سـوگند بـه   2)قیامت: « واَلا أُْقِسُم بِالن َّْفِس اللَّوَّاما ةِ »نیز در ای  آیه شریفه: « لّوامة»لفظ 

-روان سرزنشگر، با قرار گرفت  در قالب صرفی  اص  ود، مفهوم م العـه را بـه دوف مـی   

بر صنعت و پیشه است هميون: ع ّار، بزّاز و غیره؛ رشدی وزن فع ال در اصل وضع  ود دال 

، پیوستگی سـرزنش انسـان   «لّوام ة»( بنابرای  بارزتری  ویژگی 94، ص2007)ریکی سامرا ی، 

قولـه  »ره فخر رازي نیز در تفسیر  ویش بـه آن اشـاره دارد:   در مح مه وهدان است،  نان

)فخـر رازي،  «ی و ام و عـذّاب و ضـرّار  )لو اما( ین  ئ ع  الت ـرار واععـادن ورـذا القـول فـی لـ      

 (721، ص30، ج1420

(، در 12)قیامت: « ِذ ا راب  كا ي اْومائِ ٍ  اْلُمْس ت اقاقُّ »نیز در ای  دو آیه: « مس ا »و « مستقق»دو لفظ 

(، در ایـ   30)قیامت: « ِذ ا راب  كا ي اْومائِ ٍ  اْلماسا ا ُ »آن روز تنها قرارگاه، نزد پروردگار توست و 

رننـدی هـر دو   گسیل به سو  پروردگار توست، دللت  اصی از معنـایی را افـاده مـی   روز، 

مصدر میمى هستند و با دیگر مصادر تفاوت بارزي دارند، هـر  نـد رـه بسـیاري از علمـاي      

مصـادر میمـی   »نحو تفاوتی را میان مصادر میمی با دیگر مصادر قا ل نیستد ولی در حقیقـت  

 ( 31-32، ص2007)سامرا ی، «ی مفهوم ذات هستند عالوه بر دللت بر حد ، حامل

اصلی مصادر میمی را با دیگر مصادر، قو ه دللـت و بـار    نیز ممیزهنحو وافی در رتاب 

، 3، ج1974تأریدي آن دانسـته رـه نسـ ت بـه دیگـر مصـادر بیشـتر اسـت؛ )ریکی حسـ ،          

ی معناي مصـدري  ( بنابرای  گزینش ای  دو لفظ، ضم  داشت  مفهوم  ند بُعدي یعن231ص

و دللت بر م ان و زمان، داراي معناي تأریدي هستندی اب  عاشور نیز سـا ت صـرفی لفـظ    

را در ای  معنا مؤدّر دانسته استی )ابـ  عاشـور،   « ت»و « س»و اضافه شدن دو حرف « مستقر»

 (321، ص29تا، ج بی

در ایـ    ، ظرافت ادبی دیگري نهان اسـت و آن ایـ  رـه   «مس ا »گفتنی است در رلمه 

راند، به هایگاه بازگشت، انسان ا تیار  از  ود نداشته و  ون حیوانى ره دیگر  او را مى

 (181، ص20، ج1374شودی )ریکی ط اط ایی، ابدي  ویش رانده می

َِ قاإا »در ایـ  آیـه:   « ترتک ون»بـه هـاي   « ت  رون»انتخاب فعـل   و (، 21)قیامـت:  « واتا  اُرونا اْآ

گذارید، با اعالل حذف موهود در آن )اصل آن توذرون بوده است( ههان واپسی  را وا مى

دللت ایحا ی  اص داشته و با فضاي موهود در سوره ره به نوعی با شـتاب و ریتمـی تنـد    
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تري داردی افزون بر آن، معناي آن نیـز بـا نـوعی ذم  و ن ـوهش     همراه است، سازگاري بیش

 (218، ص2003رندی )سامرا ی، اق آیه همراهی میهمراه هست ره با سی

و بدانـد رـه ایـ     (، 21)قیامـت:  « واظا نَّ أانَّ ُه اْلِف قاا ُ » نیـز در ایـ  آیـه م ـارک:    « ظنّ »فعل 

گر آن است ره رهایی دنیا به دلیل میل و آرزوي شدید انسان بـه  )هنگام( هدایى است، بیان

نـدگی  ـود یقـی  بـه تـرک دنیـا نـداردی        زندگی، بسی سخت به نظر آید و تا لحظه آ ـر ز 

ذمن ا ّّ ِ اليق ا نانن ا ب الظّن نن اْلنس ان م ا  ام ت »نویسـد:  در ای  باره می روح المعانیصاحب 
روح  ه متعلق  ة بصدن  ه يام  ع ل اةي  اإ ل   دإ حصّ  ه ج   ٌ اةي  اإ العاجل  ة وَل ينقا  ع رج  اٌ  عن   ا ف    َير  ل ل  ه 

، 1415)آلوسـی،  «ی اةياإ أو لعّله ّّاٌ بالظّن عل   س صيل ال ت ّ ميقا املوت بل الظّن التالب مع رجاء 

 (163، ص15ج

توان  نی  گفت ره گزینش واژگان با سا تار صرفی  اص ها میبا بررسی ای  نمونه

 رنندیبدیل پیروي میها، از نظمی بی ود و هایگاه دقیط آن

 

 . طباق2ا2ا2

ب و زی ایی لفظـی نیسـت بل ـه در ان سـاط     نقش ای  آرایه بدیعی تنها در آفرینش تناس

 اطر، روشنگري، تأرید، ملموس سا ت  و تاس ـم بخشـیدن عواطـ  و مفـاهیم بـه ذهـ ،       

( در ای  سوره تضاد میان واژگـان  62-63، ص1390رارررد مهمی داردی )وحیدیان رامیار، 

 نمایدی در گیرایی و تقرّب مقصود به ذه  نقش مهمی ایفا می

ََّ ق»  «َاسا ل  ب ا قا »  «ال  َّكاق  اْنُنَا  »تقابل واژگان:  اآَ قإ  »  «حتصُّ ون  ت  رون»  «ق دَّم  أا
هر یک به نوعی در ایفاي ای  مهم تأدیرگذار بوده ، «ص ّد   ص ّل »  «باسقإ  نارقإ»  «العااجلة

انتخاب ای  واژگان ضم  ایااد ایـ  تقابـل    رههالب آن نمایندیو به روشنی معنا رمک می

، در بُعد تناسب آوایی و لفظی نیز مؤدّرند و با فضاي رلّی و سیاق آیات نیز همسـازي  معنایی

ی دسـتی  ، «آَ قإ»با داشت  تقابل معنایی با « عاجلة»نامگذاري دنیا با عنوان دارند؛ براي نمونه، 

رند: هاي دنیایی را ترسیم میدقیط واژه را با سیاق آیه نشان داده و گذرا بودن دنیا و فرصت

، داریـد هرگز! بل ه شما ای  ههان شتابان را دوست مى(، 20)قیامت:  «كا َّ باْل حتُِصُّ ونا اْلعااِجلا ةا »
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ْْ بِ ِه ِلسا اناكا لِت اْعجا لا بِ هِ »گـذاري، تناسـ ی ل یـ  بـا آیـه پیشـی        ره با ای  نامضم  آن  «َلا حُتا ق 
 ایااد نموده استی  

 

 . مراعات النظير3ا2ا2

هاي ادبی آیات م ارک ای  سوره، مرهون وحدتی است ره از تقارن بخشی از ظرافت

و تناسب اهزاي ع ارات آن پدید آمده است؛  را ره اهزاي مترابط، مسیر دریافـت پیـام را   

رنندی ایـ  ترفنـد فّنـی رـه زی ـایی آن، ناشـی از تناسـب و همـاهنگی اسـت،          بسی آسان می

وري میان دو امر یا  ند  یـز متناسـب اسـتی    مراعات النظیر نام داشته و مقصود از آن گردآ

 هایی از ای  ف ّ بدیعی را در آیات زیر شاهدیم:( نمونه315، ص1379)هاشمی، 

َاسالا اْلقاماُق وا ُِعا ال َّْمُس وااْلقاماقُ »  َاا باقِ ا اْلصاراُق وا  (،7-9)قیامت:  «فاِِ

 (،38ـ 37)قیامت:  « عالاقاًة فاخالاقا فاساوَّىأاَلْا ياُك ُنْافاًة م ن مَِِّنٍّ ُُيَْنا ََُّّ كاانا »

نسااُن أالَّن َناْماعا ِعظااماُه ب الا  قااِ رِينا عالا  أان نُّساو يا ب انااناهُ »  (ی4ـ 3)قیامت:  «أاَياْساُب اْْلِ

سامرا ی قسمت عمـده ل افـت ادبـی ایـ  سـوره را مربـوط بـه تناسـب و          گفتنی است

 ـویش دربـاره عـدم     التقـان  ـه رـه سـیوطی در    ته و بر آنانساام در میان آیات آن دانس

گیردی وي معتقد است ای  سوره از ترابط بر ی از آیات با پایان سوره بیان نموده،  رده می

-وحدتی  اص در گردآوري امور متناظر و متقابل، بر وردار است و موارد متعددي از آن

 (202، ص2003شماردی )ریکی سامرا ی، ها را برمی

 

 . استفهام4ا2ا2

انـدی  هاي ادبی پیوند یافتـه سا تارهاي پرسشی در آیات قرآنی با ل ا   بالغی و آمیزه

اغراضی  ون ان ـار، تعظـیم، شـگفتی، تحقیـر، سـرزنش، ت ـریم و غیـره، از هملـه معـانی          

مورد در سوره قیامت به رار رفته است ره  6ماازي ای  گونه سا تارها هستندی ای  سا تار 

امی آن غرض، پرسش حقیقی ن وده و بر معانی ماازي دللت دارند؛ بـراي نمونـه در   در تم

ــه  نسا  اُن أالَّ  ن َناْما  عا ِعظااما  هُ »ش  قيفه آی ــت:  «أاَياْسا  ُب اْْلِ ــى 3)قیام ــى م ــا آدم ــز  (، آی ــدارد هرگ پن
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آوریم؟، استفهام در قالب ان ـاري  ـویش بـه رـار     ها  )پوسیده( او را فراهم نمىاستخوان

 مراد از آن توبیخ و ن وهش من ران قیامت استی  رفته و

گویـد:  همينی  پرسش فرد لاوج و ملحدي ره رسیدن قیامـت را ان ـار رـرده و مـی    

بـا  « لی ـان »در ای  سا تار، لفـظ   (، روز رستخیز  ه هنگام است؟6)قیامت:  «أايَّ انا ي ا ْوُم اْلِقيااما ةِ »

تا ایـ  غـرض بالغـی رـه همـراه بـا سـخره        سازد آواي بلند  ود شد ت است عاد را تاس م می

 واهـد بگویـد اصـال  روز    مـى »گرفت  روز قیامت است، به تصویر درآیـد؛ بـه تع یـر دیگـر     

ره به آن ایمان داشته باشد و بخواهد از تاریخ وقـوعش آگـاه شـود، ییی    قیامتى نیست، نه ای 

ه آمـدنى و شـدنى    ـ رـه هـر آن  ره آن روز نزدیک باشد و  ه دور، برا  ایـ  حال  ه ای 

رند؛ پ  ای  سؤال هز است، نزدیک استی دیگر معنا ندارد بپرسد قیامت  ه وقت قیام مى

 (ی166، ص20، ج1374)ط اط ایی، « تواند باشدبه انگیزه ت ذیب و استهزا نمى

نسااُن ي اْومائِ ٍ  أايْ نا اْلمافا قُّ » گـاه  گویـد: گریز در آن روز آدمـى مـى  (، 10)قیامـت:   «ي اُقوُل اْْلِ

 بیندیرااست؟ پ  از آن ره به یقی ، رسیدن قیامت را می

 ( مقصود حقیقی از ای  استفهام تقریر استی37)قیامت: «أاَلْا ياُك ُنْافاًة م ن مَِِّنٍّ ُُيَْنا »

 

 . سطح ترييبی در سوره قيامت3ا3

گر متون، غال ـا  بـه بررسـی تنـاوب همـالت در      شناسی، پژوهشدر ای  س آ از س ک

روتاهی و بلندي، پیوند عناصر آن، راربرد وهوه ا  اري و انشا ی، تـذریر و تأنیـث، زمـان    

هـا از ی ـدیگر متمـایز گردنـدی نخسـتی  م ل ـی رـه در        پردازد تا س کافعال و مانند آن می

رسـد، تناسـب و پیونـد بالغـی     بررسی ای  س آ در آیات م ارک سوره قیامت بـه نظـر مـی   

سوره حارم استی ای  تناسب ظری  در سوگند به روز قیامـت  ست ره در فضاي آش اري

شودی بسیاري از مفس ران سـعی در رشـ    و نف  لو امه، در همان دو آیه نخست مالحظه می

انـد رـه از   اند و تفسیرهاي متعددي را بیان داشـته دلیل همع ای  دو واژه در آغاز سوره بوده

 همله آن سه دیدگاه تفسیري مهم زیر است: 

در درون هان انسان است ره به « مح مه وهدان»، وهود «معاد» ى از دل ل وهود ی»

رنـد و از ایـ  طریـط بـه او     هنگام اناام رار نیک، روح آدمى را مملو از شاد  و نشاط مـى 
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دهد و به هنگام اناام رار زشت یا ارت ـاب هنایـت، روح او را سـخت در فشـار     پاداف مى

 رندی  مىقرار داده و ماازات و ش ناه 

هـا در قیامـت نسـ ت بـه  ویشـت       ره منظور مالمت رردن همه انسـان تفسیر دیگر ای 

رننـد رـه  ـرا اعمـال صـالآ رـم بـه هـا         استی مؤمنان به ایـ  ههـت  ـود را مالمـت مـى     

رـه  اند؟ دیگر ایـ  اند؟ و رافران از ای  ههت ره  را راه رفر و شرک و گناه پیمودهآورده

ها را به  اطر اعمال سوءشان بسیار مالمـت  ان است ره در قیامت آنرافر« نف »منظور تنها 

 (275-276، ص25، ج 1374)م ارم شیرازي، «ی رندو سرزنش مى

و تأریـد بـر وقـوع    « مقسـم بـه  »همراه با فعل قسم، در بیـان عظمـت   « لي نافیه»آوردن 

ارهـاي بیـانی   رنـدی در حقیقـت سـوگندهاي قرآنـی ابز    است ره بر تأم ل بر حادده تشویط می

ه و اندیشـه را از غفلـت و همـود    مناس ی هستند ره بـه تعییـر و  ـردورزي راهنمـایی نمـود     

 (19، ص2014رهانندی )شراره، می

انـد؛  ـرا رـه در آن    مفس ران از تناسب دقیط ای  سوره با سوره پیشی  )مد دّر( یاد ررده

طـور  ـاص بـه ایـ  روز       سـوره بـه   سوره نیز سخ  از قیامت و احوال آن است ولی در ایـ 

 پردازدیمی

هاي تناسب و انساام سا تار موضوعی ای  سوره م ارک، آغاز و پایـان  از دیگر هلوه

أالا ْيسا »رسـد:  سوره است ره با سخ  با ذرر رستا یز شروع گشته و با ای  آیـه بـه پایـان مـی    
ِا اْلما ْوتا  هــاي ســ  ی برهســته ایــ  ســ آ، گــیژ(ی از وی40)قیامــت:  «َالِ كا بِقا  اِ ٍر عالا   أان َُيْيِ  

 توان به موارد زیر اشاره ررد:می

 

 . تقديم و تأخير1ا3ا3

ها در آیات قـرآن  ها و ارت اط تنگاتنگ آننشینی واژهگمان در وراي  گونگی همبی

مقاصد و اغراض بالغی  اصی نهفته استی علماي بالغت از دیرباز به ای  مهـم در دو علـم   

اندی اغراضی  ـون: اظهـار   هاي آن سعی نمودهاشته و در رش  زی اییمعانی و بدیع توهه د

سرور و شادمانی، تشویط به متأ ر، تلذّذ، ت رّک، افاده ا تصاص و حصر، عنایـت و اهتمـام،   

هـاي تقـدیم و   احتقار، افتخار، ان ار، تناسب وزنـی، از هملـه مـواردي اسـت رـه در انگیـزه      
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(ی در مت  قرآن به عنوان یک مت  ادبـی  50، ص2005تأ یر بیان شده است )ریکی مسیري، 

وال، هایگاه واژه از اهمیت  اصی بر وردار اسـت و دللـت معنـایی  اصـی در وراي آن     

 استی  

نسا اُن عالا   ن اْفِس ِه باِر  اإ  »هاي بارز تقدیم در ای  سوره، ای  آیات اسـت:  از نمونه  «با ِل اْْلِ
(ی 30)قیامـت:   «ِذ ا راب  كا ي اْومائِ ٍ  اْلماسا ا ُ » (،12)قیامت:  «ي اْومائِ ٍ  اْلُمْس ت اقاقُّ ِذ ا راب كا »(، 14)قیامت: 

بر م تدا مقـدم گشـته تـا     «ذل   ربّ  »در ای  آیه براي افاده مفهوم ا تصاص و اهتمام به   ر، 

 معناي گسیل شدن به سوي پروردگار به زی ایی ترسیم گرددی

هــایى در آن روز شــاداب (،  هــره23ـــ 22)قیامــت:  «إ  ِذ ا راب   ا ا نا  اِظقاإ  ُوُج وٌ  ي اْومائِ  ٍ  نَّاِر  قا »

متعلـط اسـت بـه رلمـه     « إلـى ربهـا  »نگـردی  است )ره( به )پاداف و نعمت( پروردگارف مـى 

ره به  اطر افاده حصر و یا رساندن اهمیت م لب از  ود آن هلوتر آمده و گـر نـه   « ناظرن»

( ای  تقدیم عالوه بـر اهتمـام،   178، ص20، ج1374)ط اط ایی،  «یناظرن إلى ربها»فرمود: مى

نمایدی ای  نعمت و عنایت عظیم پروردگار بر مؤمنـان، آنهـا را از   افاده حصر و ا تصاص می

گرنـدی )ریکی مسـیري،   دارد و تنها و تنها بدان نظـاره هاي دیگر بهشتی باز میتوهه به نعمت

 (676، ص2005

 

 . حذف2ا3ا3
هاي پرراربرد بالغی قرآن، حذف و ستردگی در سا تار آیات اسـتی  وبی ی از اسل

شود، در انسـاام و  هاي اعالي آن در آیات قرآن مشاهده میای  شیوه ممتاز بیانی ره نمونه

سزا دارد و به نوعی انحـراف از معیـار و شـ ل ط یعـی سـخ  بـه       پیوند عناصر همله نقشی به

توان به تفخـیم و تعظـیم، ا تصـار،    غی ای  اسلوب میهاي بالآیدی از همله ظرافتشمار می

هـاي قرآنـی، ابهـام و غیـره     تخفی ، بیان معنا  گسترده، صیانت زبان از ذرر، ایااد فاصـله 

  (115-120، ص3، ج1408 زررشی،ی کیر) اشاره رردی

در سوره قیامت، اسلوب حذف از بسامد فراوانی بر وردار استی حذف هـواب قسـم   

-2)قیامـت:   «َلا أُْقِسُم بِي اْوِم اْلِقيااماِة واَلا أُْقِسُم بِ الن َّْفِس اللَّوَّاما ةِ » از همله آن است:در آیات نخست 

، 29تــا، ج اســت )ابــ  عاشـور، بــی  «ل نجمعنَّ عظ ام م و نصع َ م للبس ا »رـه تقــدیر آن:  ( 1
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(ی هدف بالغی ای  حذف ترسیم بزرگی هول قیامت و عظمت امـر بعـث اسـت رـه     314ص

، 20، ج1374توصی  ن وده و زبان از وص  ابعاد آن عـاهز اسـتی )ریکی ط اط ـایی،     قابل

 ( 164ص

ث اُقلا ْت ِل : »ای  عظمت در آیـات دیگـري نیـز مـورد اشـاره بـوده اسـت؛ بـراي نمونـه         
ِِ َلا تا ْ تِيُ ْم ِذَلَّ ب اْتتا ةً  ِفي ا ا لُِتْج  اى ِذنَّ السَّ اعاةا »( و آیـه  187)اعراف:  «السَّ مااوااِت وااناْر َْ ءااتِيا ة  أاكا اُ  ُأ

ا ا تاْس عا  ( همينی  ای  حذف بـا فضـاي تعایـل و شـتاب رـه از آیـات       15)طه:  «.ُك لُّ ن اْف ٍس َِ

 (206، ص2003شود، تناسب داردی )سامرا ی، برداشت می «نفس لّوامه»نخستی  و 

، 26، 25، 13، 9آیه از ای  سـوره )آیـات:    7از دیگر موارد حذف، عدم ذرر فاعل در 

( است ره هر ردام بر مقتضاي سیاق و تداوم انسـاام در میـان آیـات، حـذف     37و  36، 27

ِا »اندی براي نمونه در آیـه  گشته َاا ب الاتا ْت الت َّقااقِ  (، هرگـز!  ـون )هـان( بـه     26)قیامـت:   «كا  َّ ِذ

بنـت  به دلیل دللـت سـیاق، حـذف شـده اسـتی      « بدغت»ها  گردن رسد، فاعل فعل  ن ره

 ویش درباره ظرافت ادبی ای  نـوع از محـذوفات در آیـات     اعااز بیانیالشاطئ در رتاب 

هاي اسلوبی قابل توهه در تعابیر قرآنـی، اسـتعنا از بیـان فاعـل در     نویسد: از پدیدهقیامت می

 بر ی از آیات استی 

آن رـه   آید ام ا هالبای  فرآیند در آیاتی ره سخ  از قیامت است، بیشتر به  شم می

انـدی  با توهه به بسامد فراوان آن در آیات، مفس ران و علماي بالغـت بـه آن تـوههی نداشـته    

-اند ام ا به نظـر مـی  بر ی از علماي بالغت علّت ای  حذف را  وف و ههل به فاعل دانسته

رسد اهتمام بر حادده و بزرگی آن، موهب شده است ره فاعل حقیقی ای  آیات ره  ـداي  

 (224، ص1968ذرر نگرددی )ریکی بنت الشاطئ، س حان است، 

حذف مفعول نیز بخشی از اهزاي محذوف در آیـات ایـ  سـوره اسـت )بـراي نمونـه       

عدم تعلّط غرض به ذرر محذوف و پرهیـز   ( ره غرض بالغی در آن32، 31، 28، 13آیات: 

 آیدی از بیهودگی است ره به روشنی از سیاق به دست می

أاْو ا لا كا »در ایـ  آیـه اسـت:     لک(عدم ذرر هار و مارور )از دیگر موارد محذوف، 
اندا ت  ای  بخش از ع ارت را ن ایسـت تنهـا بـراي     (،34-35)قیامت:  «فا اْو ا ََُّّ أاْو ا لاكا فا اْو ا 
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فا  ا »ایااد فاصله دانست بل ه دلیل اصلی ای  حذف را باید با سـیاق آیـات پیشـی  سـناید:     
 ( 31-32)قیامت:  .«  والاِ ن كا َّ ا وات اوا َّ صادَّ ا واَلا صالَّ 

، ی ـی از مظـاهر   «وَل صا لَّ »سـخ  از عـدم ایمـان و در قسـمت      «ف   صا دَّ ا » در بخش

در آیه، دللت بـر ایـ  دارد رـه    « لک»ع ادت به میان آورده شده استی حال ذرر و حذف 

همراه با بخش نخسـت، دللـت   ای  دو صفت از نظر اهمیت ی سان نیستند؛  را ره ذرر آن 

بر اهمیت تصدیط قل ی و ایمان است و در مقابل عدم ذرر، دالّ بر آن است ره نمـاز از نظـر   

 (231، ص2003اهمیت در درهه دوم در مقابل ایمان قرار داردی )ریکی سامرا ی، 

 

 التفات. 3ا3ا3

بـه   ی ویـژه هاي ادبی موهود در ای  سـوره م ـارک رـه تنـو ع و نیرویـ     از دیگر ظرافت

بر الف هناار عادي و غیر منتظـره  »بخشد، التفات استی ای  شگرد هنري القاي مفاهیم می

( 99، ص1390)وحیدیان رامیـار،  «ی زدایی استاست و غرض از آن ایااد غرابت و آشنایی

آیـد و مقصـود از آن،   در رتب بالغی، التفات از فنون  روج از مقتضاي ظاهر به شـمار مـی  

یه سخ  و انتقال آن در میان غی ت،   اب و ت لّم اسـت تـا شـنونده از ی نـوا تی     تعییر زاو

ملول نگردد و با از هم گسست  رونـد معمـولی سـخ ، تحـّرک لزم در سـخ  پدیـد آیـدی        

 (207، ص1372)ریکی هاشمی، 

اي از ایـ  شـگرد ادبـی را در همـان آیـات نخسـتی  در تعییـر روی ـرد از افـراد          نمونه

َلا أُْقِسُم بِي ا ْوِم اْلِقيااما ِة واَلا أُْقِس ُم بِ الن َّْفِس اللَّوَّاما ِة »( به همع )مت لم مع العیر( شاهدیم: )مت لّم وحده
نسااُن أالَّ ن َناْما عا ِعظااما هُ  (، نه، سوگند به روز رستخیز، نـه و سـوگند بـه    1-3)قیامت:  «أاَياْساُب اْْلِ

آوریـم؟  ها  )پوسیده( او را فراهم نمىوانپندارد هرگز استخروان سرزنشگر، آیا آدمى مى

ره با آوردن فعل به صورت همع، ضم  ایااد تنو ع در بیان، آفرینش مادد انسان را ق عی 

 نمایدیمعرفی می

َانا با ِذ ا » انتقال از غی ت به   اب، نمونه دیگر التفـات در ایـ  آیـه شـریفه اسـت:       ََّّ
ســپ   رامــان بــه ســو     (، 33-35)قیامــت:  «ْو ا ََُّّ أاْو ا لا  كا فا   اْو ا أاْنلِ  ِه ي اتامااَّ    أاْو ا لا  كا فا   ا 

اف رفتی پ  وا  بر تو وا ! دگرباره وا  بر تو وا ! در ای  آیات زاویه سـخ  از   انواده
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سوم شخص غا ب به مخاطـب تعییـر یافتـه تـا ضـم  زی ـا شـدن رونـد بیـان، هـدف بالغـی            

 شودی   ن وهش و تهدید، با شد ت  اصی ترسیم

 

 . تصاوير ادبی در سوره قيامت4ا3

و فراوانی در آیات قـرآن   ترسیم مضامی  قرآنی بر تابلوهاي تصویري راربرد گسترده

پژوهـان قریـب بـه سـه  هـارم از موضـوعات قرآنـی در قالـب         داردی از نگاه بر ی از قـرآن 

توصـی    تصاویر بیان گشته و تنهـا یـک  هـارم آن بـه شـ ل مفـاهیمی ذهنـی و ماـرد بـه         

هـاي قیامـت در ایـ     ( ای  موضوع در توصی  صـحنه 339، ص2000اندی ) الدي، درآمده

رسدی  ه، آن ره دو نوع تصویر، حقیقـی و ماـازي، در ایـ     سوره بسیار پُر رنگ به نظر می

 سوره راربرد داردی  

هـا و  آیات با دگرگونی صحنه از ن ات برهسته ای  تصاویر، همگامی موسیقی و نعمه

هـاي حـواد     هاي نمایش است ره با ریتمی تند همراه گشته است، گویی صـحنه ییر پردهتع

شوند و ای  ناشی از روتاهی مقاطع صوتی است پیش از قیامت ی ی پ  از دیگر عرضه می

َاسا لا » گیرد:ره از نظام آوایی سوره و آرایش  اص رلمات آن نشأت می َاا با قِ ا اْلصارا ُق وا فا ِِ
نسا  اُن ي اْومائِ  ٍ  أايْ  نا اْلمافا  قُّ كا   َّ َلا وا ار ِذ ا راب   كا ي اوْ  مائِ  ٍ  اْلُمْس  ت اقاقُّ يُ ناصَّ   ُ اْلقاما  ُق وا ُِ  عا ال َّ  ْمُس وااْلقاما  ُق ي اُق  وُل اْْلِ

ََّ قا  نسااُن ي اْوماِئٍ  َِاا قادَّما واأا  ، آن هنگام ره  شم  یره شود و مـاه، تیـره   (، پ7-13)قیامت: « اْْلِ

گویـد: گریزگـاه رااسـت؟    گردد و  ورشید و ماه بـه هـم برآینـد، در آن روز آدمـى مـى     

هرگز! پناهگاهى نیستی در آن روز تنها قرارگاه، نزد پروردگـار توسـتی در آن روز آدمـى    

 رنندیرا از آنيه ررده یا ن رده است، آگاه مى

 دنیا ق ل از حادده قیامت، نمایش حال مؤمنان و من ران و صحنههاي تصویر دگرگونی

احتضار، سه تابلوي اصلی تصاویر حقیقی ای  سوره م ارک هستندی گفتنی است ره تصـاویر  

دهد ره توضـیآ هـر یـک در    دیگر  ود را در تعابیر ماازي  ون: استعاره و رنایه نشان می

 آید:ادامه می
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 . استعاره1ا4ا3

آرایـی آیـات م ـارک ایـ  سـوره اسـتی        ی از ابزارهاي رارآمد در صـحنه استعاره ی

اعتنایی و ت ذیب آیات الهی توسط ی ی از اي از ای  ابزار تصویري را در توصی  بینمونه

َانا با »بینیم: من ران قیامت، )ابو ههل( در ای  آیه می فا  ا صا دَّ ا واَلا صا لَّ  والاِ  ن كا  َّ ا وات ا وا َّ ََُّّ 
(، نه )حط را( راست دانست و نه نماز گزارد ولى دروس شـمرد و  33)قیامت:  «ِذ ا أاْنِلِه ي اتامااَّ 

، ای  آیه با اسلوبی آمیخته بـا سـخریه   اف رفترو  گرداند، سپ   رامان به سو   انواده

 دهدی  و ته ّم، تصویري زی ا از ریفیت راه رفت  فرد من ر ارا ه می

، پشت  ود را از غـرور برگردانـدن اسـت    «یلوي ظهره ت خترا »اي به معن« تمطّی»فعل 

به معناي تمد د و رش آمـدن و یـا   « يتمطّط»( و در اصل از فعل 212، ص3، ج1983)فرّاء، 

هـا اسـتعاره   ( و در ای 664، ص4، ج1407به معناي پشت است )ریکی زمخشري، « مطا»از 

 (181، ص20، ج1374ی ط اط ایی، از راه رفت  همراه با ت   ر و ت ختر استی )ریک

 «وااْلت افَّ ِت السَّ اُ  بِالسَّ ا ِ » نمونه دیگر رارررد تصویري استعاره را در ای  آیـه شـاهدیم:  
(، و ساق در ساق، پیيـد رـه بـراي ترسـیم و امـت حـال و فـرا رسـیدن امـواج          29)قیامت: 

هـاي  آیـه دیـدگاه  ها، مقصود در قالب تمثیل بیان گشته استی مفس ـران در شـرح ایـ     سختی

، 10، ج1372هـا اشـاره رـرده اسـتی )ط رسـی،      اند ره ط رسـی بـه آن  مختلفی را بیان داشته

مراد از ای  همله پیيیدن شـد ت امـر آ ـری  روز دنیـا بـه نخسـتی  روز آ ـرت        ( »606ص

«ی استعاره از شد ت یافت  هنـگ اسـت  « مشّقت اة قُ  ع ن س اق ا»شود: است،  نان ره گفته می

هـا را لرزشـی   فـاف و پیيیـدن سـاق   ( زمخشري منظـور از الت 155، ص8، ج1999 )درویش،

 ( 663، ص4، ج1407شودی )زمخشري، داند ره هنگام مریضی بر بدن وارد میمی

 واهد با تع یر پیيیدن ساق به ساق از احاطه شدا د و آیه مى» المیزاندر نگاه صاحب 

تا روز قیامت شدا د ی ى پ  از دیگر  ها   ر دهد؛  ون از دم مرگ ورود پى در پى آن

( بنابرای  ای  تصویر حقیقی از قیامـت در  181، ص20، ج1374؛ )ط اط ایی، «آوردرو  مى

 تع یري استعاري نمایان گشته استی

نسا اُن لِي اْفُج قا أامااما هُ »نیز در آیه شریفه  بل ه آدمى بر آن است ره ، (5)قیامت:  «باْل يُقِي ُد اْْلِ

ظرف م ان است رـه بـه عنـوان اسـتعاره در     « لمام»ویش )نیز( گناه ورزد، رلمه در آینده  
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-گوید: توبه  واهم ررد و به ای  وسیله گناهشود؛ گویی پیوسته میزمان آینده استعمال مى

 (208، ص 3، ج1983اندازدی )ریکی فرّاء، هاي وي افزوده گشته و توبه را به تأ یر می

اسـت تـا بـار    « یفاـر »آیه افزودن حرف لم بر سر فعـل   از دیگر ن ات موهود در ای 

؛ «ب ل يقي د اْلنس اُن أن يفج ق»تر گرددی در حقیقت اصل آن است ره بگویـد:  معنایی آن ژرف
شود و ای  حرف تأریدي بـراي بیـان   واس ه بر مفعول  ود اضافه میبی« یرید» را ره فعل 

، 2003یـال اسـتی )ریکی سـامرا ی،    هـا و دن ـال نمـودن ام   شد ت درونی میل انسان بـر بـدي  

 (207ص

 

 . ينايه2ا4ا3

مندي از دیگر صنعت بیـانی یعنـی   از دیگر عناصر تصویرساز در ای  سوره م ارره بهره

رنایه استی مقصود از رنایه در لعت، پوشیده سخ  گفـت ، پـرده برانـدا ت  بـر آن و عـدم      

ر غیـر معنـاي حقیقـی آن، بـه     بیـان لفـظ د  »تصریآ است ام ا در علـم بیـان، ع ـارت اسـت از     

( و فرق اصـلی  297، ص1379)هاشمی، « صورتی ره بتوان معناي اصلی آن را نیز اراده ررد

رنایه و استعاره نیز در همی  اسـت رـه در اسـتعاره قرینـه صـارفه وهـود دارد تـا ذهـ  را از         

ود نـداردی  اي وهـ معناي حقیقی دور رند و به معناي ماازي رساند ولی در رنایه  نی  قرینه

 «أاْن ُنسا و يا بانانا هُ  بال   ق اِ رِينا عال  »ی ی از انواع تعابیر رنایی را در ای  آیـه م ـارک شـاهدیم:    
(، آر  قادریم ره )حتّى   وط سـر( انگشـتان او را مـوزون و مرتّـب رنـیم! رـه       4)قیامت: 

اي رــه نـه بـازآفرینی انسـان در رمــال دقـت و ظرافـت اسـت، بـه گو      « تسـویه بنـان  »مـراد از  

 یابدی ها  سرانگشتان نیز سامان مینقش

ََّ قا »همينی  در آیه  ا ا قا دَّما واأا نسا اُن ي اْومائِ ٍ  َِ و در آن روز انسـان را  (، 13)قیامـت:   «يُ ناصَّ  ُ اْْلِ

َّ ق»رننـد! رـه مقصـود از    از تمام رارهایى ره از پیش یا پ  فرستاده، آگـاه مـى    «م ا ق ّدم وأ
َّ قا كناي ة  ع ن ِا اتِ ِه عل   م ا فعل ه: ذن َ  اً »ت دیگر اعمال اوست؛ به ع ار تنصئ ُة اْلنس اِن َ ا ق ّدما وأ
أاَلْا يا ُك ُنْافا ًة م  ن مَّ ِِنٍّ »( و یـا در آیـه   321، ص29تـا، ج )اب  عاشور، بـی  «فخ   و ذن سوءاً فسوء  

[ ریختـه  [ تنها یـک ق ـره آب ن ـود رـه ]در رحـم     ، مگر ]تمامى وهودف(37)قیامت:  «ُُيْ َنا 

شد؟ براي رو ک نشان دادن انسان و ترسیم تصویر قدرت لیتناهی پروردگار در آفرینش 
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اي گیرد تا به صورت رمزي بـه مفهـوم مـورد نظـر هلـوه     مادد، از ای  بیان ماازي بهره می

 (737، ص30، ج1420نمایدی ) فخر رازي،   اص بخشد و من ران را به حقیقت معاد آگاه

 

 گيری     نتيجه
شنا تی به ای  سوره،  هار س آ آوایی، معنـایی، ترری ـی و تصـویري،    در نگاه س ک

 گر نتایج زیر است:مورد بررسی قرار گرفتی ای  بررسی بیان

در س آ آوایی، سا تار صوتی واژگان، حروف و بسـامدهاي آن مـورد وارـاوي     ی1

ای  بررسی نشان از تال م دقیط معـانی و محتـواي آیـات بـا نعمـات ایـ  سـوره         قرار گرفتی

تـر از سـایر انـواع    بسـامد هااهـا نشـان از آن داشـت رـه هاـاي روتـاه بـیش        استی بررسی 

آفـری  اسـتی بررسـی    هااهاست ره در تحرّک ریتم فضـاي سـوره و دگرگـونی آن نقـش    

اي دارد فت ههري بسامد قابل مالحظهسا تار حروف نیز نشان از ای  دارد ره حروف با ص

هـاي آیـات معـاد رـه بـا نـوعی انـذار و هـول همـراه اسـت،           و ای  در شد ت و تح ـیم پیـام  

 همخوانی داردی

در س آ معناشناسی واژگان، وسعت دللت و راربرد ایحا ی و ماـازي واژگـان،    ی2

ارز در ایـ  سـوره   هـاي بـ  ها براي ترسیم مفاهیم ویـژه، از ویژگـی  ط اق در میان بر ی از آن

زنـد و رـاربرد آن در   اي را رقم مـی در  هار مورد بار معنایی ویژه« لي نافیه»استی راربرد 

و تأریـد بـر وقـوع حاددـه اسـتی      « مقسم بـه »دو مورد همراه با فعل قسم، دال بر بیان عظمت 

ي آیـات  مصادر میمی )مفرّ، مستقر، مساق( نیز در سه مورد دال بر قـو ه دللـت و بـار تأریـد    

 استی  

هـا و  نشـینی واژه ط حاصـل هـم  در س آ ترری ی ای  سـوره انسـاام و تناسـب دقیـ     ی3

، قابل مالحظه استی تناوب همالت   ري و انشا ی، ت رار، تقدیم و هاآنارت اط تنگاتنگ 

 اندیتأ یر و التفات از ظرا   ادبی برهسته ای  سوره

رری ی ای  سوره است ره هاي س  ی برهسته در س آ تاز ویژگی« حذف»پدیده  ی4

آیـد،  ضم  دللت بر ایااز، با فضاي عاله و شتابی ره از سا تار مضامی  ای  سوره بـر مـی  
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مـورد( رـه بـه     7همراه استی حذف فاعل بسامد بیشتري نسـ ت بـه سـایر محـذوفات دارد )    

 نوعی دال بر اهتمام بر  ود حادده عظیم قیامت استی

رد نظـر از دو نـوع تصـویرپردازي، تصـویر     در ای  سوره براي توصی  معـانی مـو   ی5

حقیقی و ماازي، )تعابیر ماازي، استعاري و رنایه( بهـره گرفتـه شـده اسـتی از هملـه ایـ        

است ره با نوعی سـخریه و ته ّـم، تصـویري زی ـا از     « یتم ّی»تصاویر راربرد استعاري لفظ 

 یدهدراه رفت  فرد من ر نشان می

سوره، موسیقی و نعمه ع ارات آن است رـه بـا    هاي برهسته تصاویر ای از ویژگی ی6

 یاست، هماهنگی دارد گر ارعاب و انذاربیان معنا و مقصود آیات ره در غالب موارد
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