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 چکیده
عواملی که الهی و فرابشری بودن قرآن را اثبات نموده ساختار آوایی آن است که بدون شک یکی از 

هم پیوسته گشته و به شکلی اعجازگونه به گری قرآن در یک شکل ادبی کامال منسجم و بهباعث جلوه

فهم معانی عمیق آن کمک نموده است. مقاله حاضر درصدد است تا ساختار آوایی سوره محمد )ص( را 

 های زیر پاسخ دهد: توصیفی ـ تحلیلی واکاوی نموده و به پرسشبه روش 

 کنند؟ رسانی آیات آن نقش آفرینی میکدام عناصر آوایی در القای مضمون سوره محمد )ص( و پیام -1

 آوا و معانی در این سوره وجود دارد؟چه تناسبی میان ساخت -2

 چگونه قابل تبیین است؟ارتباط میان مخارج و صفات حروف با مضمون آیات  -3

های پژوهش در سطح آوایی سوره محمد )ص( از یک نوع هماهنگی و توازن بین لفظ و معنا یافته

دهد؛ تصاویری که در قالب الفاظ ارائه شده با چیدمان، گزینش و تکرار آواهایی خاص و با به خبر می

ده که خود حامل تمام یا بخشی از کارگیری عناصر تأثیرگذار بر ریتم کالم چنان آگاهانه مهندسی ش

معنای آیات است. صنایع بدیعی نیز که ارتباط تنگاتنگی با ایقاع و موسیقی آیات دارد، جایگاه واالیی را 

آوایی و کاربرد در انتقال مفاهیم این سوره به خود اختصاص داده است. در حقیقت تبیین دانش ساخت

های آوایی در نظام معنایی در سوره محمد گواه آن است که نشانهانواع عناصر آوایی و ارتباط آن با معنا 

 قرآن در تصویرگری حال کافران و منافقان و تبیین کیفرشان نقش مهمی دارد.

آوا، سوره محمّد، مضمون سورهساخت:هاکلیدواژه
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 . مقدمه7

 . بیان مسأله1-1

 جدیدی از ساخت زبانی و تبیینشناسی، بویژه آواشناسی و معناشناسی نکات پیشرفت علم زبان

های آواشناسی ـ معنایی یکی از محورهای امروزه پژوهش رواز این .دهدمعنایی قرآن به دست می

یکی از منظرهای جالب توجه  (769: 7991 شود. )الرافعی،اساسی در بررسی هر متن ادبیمحسوب می

شناختی بسیار قابل مطالعه ظ زیباییهای هنری و تصویرسازی مفاهیم است که به لحادرقرآن، جلوه

ها، و امور غیبی از تمهیدات قرآن برای ترسیم مفاهیم گوناگون، حقایق، حاالت و روحیات انسان .است

این تصویرگری و القای مفاهیم گاهی با حروف، گاهی با واژه،  .گیردبالغی و هنری خاصی بهره می

 . گیردورت میگاه با آوا، و یا از طریق لحن و ریتم کالم ص

ها  ترین واحد سازنده زبان عبارت از صوتی است که بر اثر خروج هوا از ششآوا به عنوان کوچک

( به تعبیر دیگر، صوت یا آوا 99: 7711نجفی، . )شود های گویایی حادث می و برخورد آن با اندام

: 2، ج7717نی، راغب اصفها. )حاصل خروج هوای فشرده شده در اثر سایش یا فشار دو جسم است

بایست در بحث آواها آنچه برای ما در این مقاله حائز اهمیت است، کارکرد آنهاست. اصوال می (921

هدف اصلی بررسی و مطالعه آواها را درک ماهیت معنایی آنها و تبیین نقشی دانست که آواها در القای 

 هایهر آوایی عالوه بر اینکه از مؤلفه»د که شناسان بر این باورنزبان معانی مندرج در هر زبانی دارند، زیرا

مثال صداهای ، کندشناسی برخوردار است، هر کدام معنا و داللت خاصی را نیز القا میخاص زیبایی

: 7991)مطر، « مجهور بر شدت و قدرت، و صداهای مهموس بر معانی آرامش و امنیت داللت دارند.

نخستین کلید فهم آن و  بوده،هر متن ادبی حائز اهمیت  در بررسی ی حروف و کلماتبنابراین آوا (91

 کند.که مخاطب و خواننده را مجذوب خود می رودبه شمار میای دیباچه

ای را هنگام قرائت به مخاطب منتقل آواها در قرآن کریم عالوه بر القای معانی موردنظر، ایقاع ویژه

شود تمام  گذارد و باعث می و جان انسان می چنین کارکردی تأثیری ویژه از خود بر قلب. کنند می

توجهات، به معانی موردنظر جلب شود. به همین دلیل، بسیاری بر این باورند که آواها، یکی از وجوه 

 هسور با تحلیل ساختاریتا  است ( این مقاله برآن26: 2222التحریشی، .)اعجاز لفظی قرآن کریم هستند

 فاهیم مطرح شده در آنهادرونی و بیرونی آیات و ارتباط آن با م به بررسی آوای از بعد آوایی دمحمّ

 های اعجاز قرآن را بیش از پیش نمایان سازد. د و یکی از جنبهبپرداز



  17 نادر القای مع )ص( دسوره محمّ آوایی تحلیل کارکرد ساخت

 . پیشینه و ضرورت پژوهش7-2
محمد و بررسی کارکرد و نقش ساختار آوایی این سوره در القای  هآوایی سور هدر مورد مطالع

ژوهشی انجام نشده و بیشتر پژوهشگران از زوایای دیگر این سوره را بررسی معانی موردنظر تاکنون پ

از زهرا « قتال هپیوستگی آیات سور»کارشناسی ارشد ه نامتوانبه پایاناند، از جمله میو تحلیل کرده

در دانشگاه الزهرا دفاع شده است. نویسنده در این رسالهبرمبنای  92پور اشاره نمود که در سال نیک

های موجود در سوره و آغاز و انجام آن، و با تکیه سیاقانند محمد )ص( م همتنی سوریارهای درونمع

ه سوراین متنی مانند شأن نزول سوره به بررسی و شناخت پیوستگی و مناسبت آیات بر معیارهای برون

های قرآن رهنقد و بررسی ساختار هندسی سو»نامه کارشناسی ارشد پرداخته است. پژوهش دیگر پایان

ساختار  هاز فهیمه گرجی، دانشگاه آزاد واحد تهران است که نظری« محمد )ص( هبا محوریت سور

د را بررسی نموده محمّ هها را از منظر تأویل مورد توجه قرار داده و به طور موردی سورهندسی سوره

به عنوان هدف سوره « آیة فینا وآیة فی عدوّنا»دهد که آنچه توسط اهل بیت در روایت و نشان می

ای ترسیم شدهدر آیات آن تحقق یافته است. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد ضرورت نگارش مقاله

همت  هشود؛امری که مقاله حاضر آن را وجهبپردازد احساس می )ص( دمحمّ هکه به آواشناسیسور

 در نوع خود جدید است. تخود ساخته و از این باب

 )ص(دمحمّ ه. سیمای سور2
اند: گذاری برای این سوره لحاظ کردهآیه است. مفسران سه نام 71د مدنی و دارای محمّ هسور

 است. )ابن عاشور،« سوره محمد»که مشهورترین آن « الذین کفروا» هقتال، و سور همحمد، سور هسور
 ههم( این سوره به این جهت که نام محمد )ص( در آن ذکر شده و مخاطبش در 17: 26، ج7919

گذاری شده است. اما وجه نام« محمد هسور»ها و ضمایر، وجود مقدس پیامبر)ص( است به نام محاوره
اش به قتال به این دلیل است که در این سوره از نبرد یاد شده و مشروعیت این امر در آن ذکر تسمیه

« الذین کفروا»اندند. جنگ و مبارزه علیه کسانی است که از اطاعت پیامبر روگرد هگردیده، و به منزل
نامیده شده چون این سوره با همین عبارت آغاز شده و مؤمنان را به مبارزه علیه کافران و مشرکان 

شود. این سوره محسوب می هاز مضامین اصلی و برجست« ایمان»و « کفر»کند. لذا دو محور تشویق می
 توان خالصه نمود:یر میبه طور کلی محورها و معانی موجود در این سوره را به صورت ز

 (1-4) هتوصیف کافران و مؤمنان: آی -7

 (5-21) هجزای دو گروه در دنیا و آخرت از جمله خواری و پیروزی، و جهنم و بهشت: آی -2

 (21-33) هوعده به مؤمنان و تهدید منافقان و مرتدین: آی -3
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این سوره با بیان حقیقت کافران و مؤمنان در قالب هجومی ادبی به کافران و ستایش مؤمنان آغاز 

ذلّت و خواری، و بطالن عمل  لترا به عنوان ع اوشده، و دو عامل کفر به خدا و رویگردانی از راه 

خرت سخن گفته،و کفر و ایمان، و حال کافران و مؤمنان در دنیا و آه کند. سپس دربارکافران معرفی می

 کند.به تفاوت بارز میان مؤمنان در گرایش به طیبات و کافران در گرایش به لذائذ دنیوی اشاره می

 د و ارتباط آن با معنامحمّ ه. ساختار آوایی سور9
بررسی بالغت قرآن کریم در این  .ای اعجازگونه استرابطه بین آوا و معنا در نظام قرآنی، رابطه

های معنامند موجود در  گیری از ظرفیتدهد که اسلوب قرآن بر آن است تا با بهره ان میراستا به ما نش

این کارکرد  .آواها، قبل از آنکه عقل معنا را دریابد موسیقی، تمام حواس مخاطب را متوجه معنا نماید

ها مورد رهنماید که در تحلیل آوایی سو های متعدد و متنوع رخ می اعجازگونه آواها در قرآن به شیوه

آوایی واژگان، مخارج و صفات حروف، حروفی و همها در شکل انواع تکرار، همتوجه است. این قالب

فواصل آیات، ریتم و لحن کالم، صنایع لفظی مانند سجع و جناس، انواع بدیع، و... تبلور یافته که در 

رداخت و برخی دیگر را در بررسی ساختار آوایی سوره محمّد )ص( به برخی به طور مستقل خواهیم پ

 دهیم.ها مورد مطالعه قرار میضمن دیگر شاخص

 لحن و ریتم در سوره محمّد  . 9-7

در شود. این شاخصه های گفتاری به کیفیت تلفظ و خصوصیت گفتاری لحن کالم گفته میدرکالم

بسزایی  آن تأثیر همحاورات عرفی از قرائن کالم است و در تعیین باطن کالم و مقصود گویند

د نیز به این اصل مهم اشاره نموده و یکی از محمّ هسور 72دارد.اهمیت این امر تا جایی است که آیه 

سخن گفتن او دانسته و  ههای شناخت مخاطب و افکار و نیت واقعی او را توجه به لحن و شیوراه

بِسِیمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ أَعْمَالَکُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَیْنَاکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم »فرماید:می

 «وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِینَ مِنکُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ.

آناز طریق ریتم کالم، شناسایی و از آن به  هبنابراین برای دستیابی به مفاد کالم الزم استلحن گویند

های آوایی که از مجموع داللت»های مکتوب، در کالم لفظی در فهم متن استفاده گردد. هعنوان قرین

چینش و ترکیب حروف،تقطیع،تقدیم و  هها و مدّ، همخوان و نحوطریق متغیرهای آوایی همچون: واکه

)رجبی، « سازند.شوند، ریتم کالم را می. در یک متن ایجاد میتأخیر حروف و الفاظ،ابدال و ادغام، و..

7717 :779) 



  11 نادر القای مع )ص( دسوره محمّ آوایی تحلیل کارکرد ساخت

و از آنها به عنوان ابزاری برای فهم و انتقال معنا  هاستها و لحنسرشار از انواع ریتمقرآن اگرچه 

توان آنها را در چهار دسته ریتم نرم، اما به طورعمده می و تأثیر بهتر در مخاطب بهره برده است،

 بندی نمود.بنده، کندو سریع تقسیمکو

 م . ریتم نر9-7-7

این ریتم عموماً در مورد دعا و راز و نیاز بشر با خالق،یا موقع ابراز محبت و ستایش، و یا به هنگام 

های های کشیده،مدّ لین،همخوان. در این نوع ریتم فراوانی واکهدریگمیمورد استفاده قرار  پند و اندرز

 هدر سور نرم شود. ریتمستگی آوایی و صنایع لفظی همچون جناس به وفور مشاهده مینرم و آرام،پیو

 د در آیات زیر به کار رفته است:محمّ

َاتِهِمْوَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ کَفَّرَ عَ وَأَصْلَحَ  نْهُمْ سَیَِّ

 (79تَقَلَّبَکُمْ وَمَثْوَاکُمْ )(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ م2ُبَالَهُمْ )

 ،ن آمدهآیات که در توصیف حال مؤمنان و بیان پاداش و سعادت صالحان و نیکوکارااین در 

، «الصَّالِحَاتِ»، «عَمِلُوا»، «آمَنُوا»، «الَّذِینَ»، و مدّ لین در کلماتِ الف، واو و یاء های کشیدهکاربرد پیاپیواکه

ز ، و نیز استفاده ا«مَثْوَاکُمْ»، و «اللَّهُ»، «الْمُؤْمِنَاتِ»، «لِلْمُؤْمِنِینَ»، «إلّا»، «ال»، «بَالَهُمْ»، «سَیََِّاتِهِمْ»، «مَا»

های نرم و غیر انفجاری مانند نون، میم، واو و یاء که سبب به نرمی ادا شدن واژگان مربوطه همخوان

 کند.شود، سرعت متن را آرام و نرم نموده و نوعی احساس آرامش را به مخاطب منتقل میمی

گر معنای های دیگری هستند که ریتم نرم در آنها به خوبی بیانآیات چهار تا هفت این سوره نمونه

(سَیَهْدِیهِمْ وَیُصْلِحُ بَالَهُمْ 9ایراد شده در این آیات است:...وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَن یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ )

(این 1کُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ )( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُر6ْ( وَیُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ)5)

مقام و مؤمنان و مجاهدان راه حق است که خداوند وعده نصرت به آنان داده، و  آیاتدر بیان حال

هایی که در واژگان ها و مصوت. صامتکندمیتبیین کسانی از آنها که در این راه کشته شوند را  پاداش

ین مضمونی هستندو چنان آوای دلنشین و سبکی به آیات چن هاین آیات به کار رفته نیز القاکنند

یابد که لحن آیات در اند که اگر کسی با محتوای این آیات همآشنا نباشد از ریتم آنها در میبخشیده

حرفی مهموس است و ضعف و « »عرَّف». به طور مثال همخوان فاء در واژه حال تمجید و تکریم است

این خاصیت فاء با فضای آرامشی که در هنگام ( 772: 7991عباس،) «.دهدسستی به معنای کلمه می

 فرماست کامال هماهنگی دارد. سخن گفتن از جایگاه شهیدان در آخرت بر آیه حکم
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موسیقی زیبایی را ایجاد کرده که سهم « نصر»، تکرارحروف نون، صاد، و راء در مشتقات 1در آیه 

یژه هنگامی که ساکن دارد با مکث و درنگ بیشتری خوان نون بوصوت نون بیشتر است. تلفظ هم

همراه است. این ویژگی نون که ضمن نشان دادن عمق معنا، بر سکون و آرامش نیز داللت دارد در 

آوایی واژگان، هماهنگ با مفاد آیه بر این معنا تأکید دارد که خداوند تضمین کنار موسیقی حاصل از هم

الح او برای اعتالی حق در راه خدا جهاد کنند، او حامی و پشتیبان فرموده که در صورتی که بندگان ص

 .سازدآنان است و اسباب غلبه بر دشمن را برایشان فراهم نموده و وعده نصرتشان را محقق می

بایست لحنی نرم و توأم با رود، میبدیهی است لحنی که برای بیان وعده و نصرت الهی به کار می

جواری حرف به این امر عالوه بر کاربست عناصر آوایی گفته شده در باال، هم طمأنینه باشد. با توجه

عامل دیگری است که در همین راستا سهمی در ایجاد ریتم نرم آیه دارد؛  «یُثَبِّتُ»ثاء و تاء در واژه 

به  (291: 2222بشر،) ،«صفت همس و رخوت در حرف ثاء و داللت آن بر معنای لطافت و گرمی»

گرمی و رقّت موجود در صوت تاء که تصویرگر آرامش ناشی از فضای تقویت دلها و دلکمک نرمی 

به خصوص که . کندآفرینی میبنده مؤمن نسبت به یاری خدا است در نرمی ریتم آیه نقش

« رساندرا می احتمالتکراراستمرار و تجدد داللت دارد و  برکه  اقشرطیکاربردفعلمضارعدرس»

( با تأکید بر استمرار امداد الهی جوّ آرامش حاکم بر آیه و ریتم نرم آن را 51: 9، ج2222)السامرائی،

 کند.تقویت می

 بدانیم دیگر از آیاتیای ن را نمونهبخش نخست آتوان را به دو بخش تقسیم کنیم، می 72اگر آیه 

که هرکس  هطوریپرداختمؤمنان و صالحان  به توصیف بهشت و برخورداری که با لحن نرم و دلنشینی

الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ شود:إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا های بهشتی مینعمت هبا شنیدن آن مشتاق تجرب

 ثْوًى لَّهُمْ.وَالَّذِینَ کَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَیَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَ ،تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

: 7991عباس،) های حرف نون داللت آن بر معنای رقّت، لطافت، و زیبندگی است.یکی از مدلول

آرامش فضای گفتگوی پروردگار با بندگان با ایمان با تکیه بر این خصوصیت در بخش نخست  (767

خوان نرم رار همنرمی و سهولت تلفّظ حروف الم، میم، و نون، همچنین تک .تداعی شده است 72آیه 

-می بیشتری ظهور آرامش و سکون با اصوات مدّتاء باعث شده تا کالم الهی در دل بنشیند. این جوّ 

به طور ، و دهدایقاع، امتداد و کثرت الطاف الهی را نشان می یابد. تکرار صوت الف عالوه بر ایجاد

های . دراینجا واکهددارداللت  ایماندر آثار مترتب بر بر لزوم دقت و تأمل  ضمنی در قالب اندرز

اند با ایجاد فضای سکون و آرامش جوّی این بخش به کار رفته تقریبا در تمام واژگان بلندی که

 کنند. متناسب با درنگ و تأمل خلق می
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که معنای  ، کاربرد فراوان صفت غنّه در دو حرف میم و نونیاد شده های آوایینشانهدر کنار 

استفاده زیاد از سکون و همزه که با قطع نفس همراه است و به نیز ، رساندری را مینگدرنگ و ژرف

 شوند، همگیدر خدمتالقای معنایدلیل ایجاد مکث در کالم سبب گرفته شدن سرعت قرائت متن می

 آیه باشیم.بخش نخست  کنند تا ما شاهد ریتمی کند ازایفای نقش می آیه

به ایمان و عمل  دعوتدرصدد تشویق و  به طور ضمنی آیه این طور که پیشتر گفته شدهمان

از شخص عاقل متدین »، در بخش دوم آیه ایمانیصالح است و با برشمردن نتایج مترتب بر کفر و بی

د یمانند بهائم همت خود را برخوردن و آشامیدن مصروف ندارد، بلکه تمام فوادر دنیا خواهد تا می

ای براى تأیید کماالت را ابزاری برای انجام طاعات الهی و مقدمهجسمانى و تقویت قواى نفسانى 

( بر این اساس 772: 72، ج7767)حسینی شاه عبدالعظیمی، روحانى و درک فیوضات الهى قرار دهد.

با دقت و  مخاطبتا  مطالب این بخش را آهسته و به تفصیل بیان کرده شاید بتوان گفت که متکلم،

 دریابد و به آن عمل کند. العمل موجود در آن راپیام و دستورتأمل بیشتر 

 . ریتم کند و منقطع9-7-2

های مورد استفاده در آیات قرآن ریتم آهسته یا کند است که عموماً در کالمی به یکی دیگر از ریتم

ای از اوقات ممکن است حامل معنایی رود که لحنی آهسته و منقطع دارد.این ریتم در پارهکار می

اهمیت موضوع باشد که در این صورت کندی و آهستگی در ریتم  هآمیز، و یا نشان دهندطعنهکنایی و 

 :75تر بدان پرداخته شد یا مثل آیه که پیش 72 همانند بخش دوم آی شود،موجب صالبت در سخن می

وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ  مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَیْرِ آسِنٍ

بِّهِمْ کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِینَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِیهَا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّ

 یمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ.فِی النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِ

بار تکرار شده سرعت قرائت کالم را پایین آورده و  71های کشیده که تقریبا در این آیه وجود واکه

های بلند واو، یاء، و به شکل مصوّت گیریسبب شده که ریتم آیه به شکل تند ادانشود. گویی به کار

کند، سبب تر میکه با کشش صوت، عاقبت کار مؤمنان و کافران را قابل فهم یغالب کاربرد الف مدّ

ایجاد ابهت و صالبت خاصیگردیده که نشان از قدرت متکلم در انجام هر امری دارد. این صالبت در 

. در حقیقت کند و مکث و درنگ را به دنبال داردنگری می، مخاطب را دعوت به تأمل و ژرفلحن

صیف تو ای به کافران و منافقان و حامل اندرز به آنهاست.گویی باگوشه و کنایه ،لحن استفاده از این

آن با فرجام کافران قصد  ههای بهشتی و مقایستبیین نعمتبا بهشتی که به متقیان وعده داده شده و 
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، و دارد که تا دیر نشده باید ایمان آورده و از کفر خود دست برداردرا  تفهیم این نکته بهمخاطب

و این امر تنها با بیانی آهسته و  (777)همان: « مجاب گردد که دار نعیم را بر دار جحیم اختیار نماید.»

که در پایان هر فقره منقطع شده و با آغاز فقره بعدی، ریتم دوباره از سر  گیرد ریتمی کند صورت مى

 شود. گرفته می

 . ریتم سریع9-7-9

دهد که آیاتی که بهقیامت و یا حوادث قبل از آن نشان می ،های مختلفدقت در ریتم آیات سوره

ای از موارد تحقیر و یا بیان پردازند یا به دنبال سرعت در امر یا دستوری فوری و حتی در پارهمی

بینیم: )إِنَّ الَّذِینَ محمد می هسور 79 هچنین ریتمی را در آی هنمون آیند.با این ریتم می ،هیجان هستند

 (وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتُوا وَ هُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ کَفَرُوا

های بلند سبب شده تا ریتم این آیه تند و سریع های کوتاه پی در پی و کاربرد اندک واکهواکه

که سبب به کار ها با مخرج نزدیک، کوتاهی نسبیآیهاندک از سکون، کاربرد همخوان هگردد. استفاد

حاصلی حکایت از این نوع ریتم و لحن دارد. ریتم تند در این آیه بیانگر بی، شودبردن آوای کمتر می

از لطف و رحمت الهی است طوری که اگر در حال کفر بمیرند و منافقان کفر و محرومیت کافران 

 هرگز بخشوده نخواهند شد.

 . ریتم کوبنده9-7-4

محمد مورد استفاده قرار گرفته،ریتم کوبنده است.عموماً  ههایی که در سوریکی دیگر از انواع ریتم

های شود. کاربرد همخوانتهدید، توبیخ، و یا شدت در عمل استفاده مینشان دادن از این ریتم برای 

-های کوتاه سبب ایجاد چنین ریتمی میانفجاری و سنگین،استفاده زیاد از تشدیدو به کارگیری واکه

 :9همانند آی گردد،

عْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَ

 این آیهمفاد  (9یَبْلُوَ بَعْضَکُم بِبَعْضٍ...)تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِکَ وَلَوْ یَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَکِن لِّ

، و و در آن به سنت خدا بر ابطال باطل و حکم جهاد با کافران دربردارنده یک دستور مهم جنگی است

میدان نبرد اشاره، و مسائل مختلف مربوط به آن مطرح شده است.ریتم آیه در بیان این قاطعیت در 

های شودتعداد مصوتچیزی که با نگاهی کلی به آیه معلوم می مضامین کامال گویا و متناسب است.

باء، »های سنگین و انفجاریمثلهای بلند به مراتب بیشتر است. صامتکوتاه به کار رفته در قیاس با واکه
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ها، هنگام تلفظ به صورت حبس هوا در خارج از ریه هتاء، دال، ضاد، کاف،قاف، و همزه که در نتیج

اند و تأثیری شدید بر اند تکرار شدهمعنای قوت، خشونت، و سنگینی هد و القاکنندشوندفعی ادا می

 (16: 2222)داود، « گوش شنونده دارند.

دهد. در و ذال در برخی واژگان آیه، حدّت و خشونت را نشان می« أوزارها»زاء در  هصوت مجهور

خیم هستند و پر و درشت کاربرد حروف ضاد و قاف که دارای خصوصیت تف« ضرب الرقاب» هکلم

حرف  هه عالو، بشوددر کنار حرف باء که به خاطر صفت جهر واضح و قوی ادا می، شوندتلفظ می

، افزایدصوت الف که بر وضوح و آشکاری معنا میصفت لین در و وجود  ،راء که بیانگر حرکت است

و در هم کوبیدن  تداعی کننده ضربات سخت و کوبنده است و حکم قطعی کشتنهمگی به خوبی 

 رساند.کافران در میدان جنگ را می

نشینی با حرف خاء که آخرین حرف حلقی و دارای ویژگی شدت است با هم« أَثْخَنتُمُوهُمْ» هدر واژ

ها تولید  ها روی هم و سپس باز کردن آن حرف تای انفجاری و صوت میم که در اثر فشردن کامل لب

فشردگی و قدرت است، روی هم رفته آوای برآمده از این حروف، شود و القاگر نوعی استحکام، می

کشد و با معنای بسیار کشتن و غلبه بر مفهوم قاطعیت و سرسختی در نبرد با اهل کفر را به تصویر می

 دشمنان تناسب دارد.

لِکَ بِأَنَّهُمْ کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ ( ذ1َوَالَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ) :1-72یا مانند آیات 

( أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ 9فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ )

 (72وَلِلْکَافِرِینَ أَمْثَالُهَا )

کوبنده و همراه با تهدید است که با شنیدن آن، ترس وجود مخاطب  لحن این آیات به قدری تند و

دهد. در خود را در قالب نفرین کافران نشان می« تَعْسًا لَّهُمْ»گیرد. این لحن کوبنده در ترکیب را فرا می

-بی)انیس، « حرف عین با خصوصیت شدّت و قلقله»وجود صوت انفجاری تاء در کنار  این ترکیب،

دای صفیر در سین با داللت معنایی قوت و شدّت، و نیز ادغام تنوین )نون ساکن( در (، و ص25تا:

این وظیفه بر دوش آوای شدید و « أضَلَّ» هحرف الم، در شدت و کوبندگی لحن مؤثر است. در کلم

نشینی آن با الم مشدّد است. خصوصیت شدت در انفجاری همزه، در کنار صفت تفخیم در ضاد و هم

ویژگی قوت و شدت را « دَمَّرَ» هتشدید و غنّه در میم، و صفت جنبش و تکرار در واژحرف دال، 

خوانی های کشیده به ادای واژگان سرعت بخشیده و موجب همکند.استفاده کمتر از مصوتتقویت می

خشونت و گرفتگی در « أحبَطَ» هریتم و ضرباهنگ این آیات با معنا و فضای آنها شده است. در واژ
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سنگینی آوای همزه و باء، همسو با  هبه عالو، حرف حلقی حاء به همراه استعال و تفخیم در طاء ادای

ستیزی خداوند در این آیات و مضمون  افزاید و با سنت باطلکوبندگیلحن میر ریتم شدید این آیات ب

 شود.هماهنگ می تهدید

هاى آنان اشاره منافقان، و انواع عذابسارى کافران و که به شقاوت و  نگون 22-29یا در آیات 

آمیز آیات هستیم: فهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا شاهد لحن کوبنده و عتاب ،دارد

( أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى 27) ( أُوْلََِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم22ْأَرْحَامَکُمْ )

ى ( إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّیْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْل29َقُلُوبٍ أَقْفَالُهَا )

( 26رِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِیعُکُمْ فِی بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ )( ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِینَ ک25َلَهُمْ )

( ذَلِکَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَکَرِهُوا 21فَکَیْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِکَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ )

 (29( أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن یُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ )21انَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ )رِضْوَ

کردند؛ در آیه  جویى مى خطاب در این آیات به کسانى است که از رفتن به جهاد در راه خدا بهانه

توبیخ و تأثیر کالم را بیشتر و  تاه ه آنان نمودمتوجمستقیما خداوندبدین جهتخطاب خود را  22

تا  ه، برای آن استکالم را در قالب استفهامتقریرى بیان داشت اینکه ، ورا شدیدتر کند سرزنش آنها

زنید و با قتل و بفرماید که شما واقعا چنین هستید که با اعراض از جهاد، دست به فساد در زمین می

این  هکنید و توقع همدنیا قطع رحم می هعلت تکالب بر سر جیفغارت و هتک آبروی مردم و به 

 رود. ها از شما مىانحراف

ای از حروف از قبیل: شدت و قلقله در حرف عین، غین و داللت آوایی مجموعهدر این آیات، 

قاف،کثرت تشدید و داللت آن بر شدّت و کوبندگی، حرف کوبشی دال، داللت حرف راء بر حرکت و 

حروف »وت صفیری سین، تفخیم و پر و درشت تلفظ شدن حرف صاد، طاء و الم، تکرار تکرار، ص

، صفت استعال، اصمات، اطباق (52: 2229بهنساوی،ال)« باء، تاء، طاء، قاف، عین، و جیمانفجاری ضاد، 

و جهر در حرف قاف و داللت آن بر عظمت و قوّت، حرف حلقی احتکاکی خاء با صفت استعال و 

و بدین ه باعث تندی و خشونت لحن کالم شدر شدّت و قوّت، همگی در کنار یکدیگر داللت آن ب

تهدید و توبیخ این آیات از طریق الفاظ کوبنده و آوای شدید و پر سر و صدای ترتیب مضمون 

 در ریتم تبلور یافته است.حروف آنها 

نگ و آوای آیاتی که به ذکر آید که آهبا بررسی انواع ریتم در آیات این سوره این نکته به دست می

اند با آوای مربوط به وصف مؤمنان و بیان احوال آنها در اوصاف کافران و تبیین عقاب آنان پرداخته



  19 نادر القای مع )ص( دسوره محمّ آوایی تحلیل کارکرد ساخت

تهدید و عذاب الهی است با  ههای چشمگیری دارد. آیاتی که تداعی کننددنیا و آخرت با هم تفاوت

ای غالب در این سوره به کار رفته و ونهلحنی کوبنده، سنگین، و درشت بیان شده و این لحن به گ

 دهد.پیوند لفظ و ساختار آیات با معنا را به خوبی نشان می

 در سوره محمّد   فاصله.9-2

یکی از عواملی که در بررسی ساختار آوایی متن قرآن مطرح است، بحث فواصل آیات و نقش آن 

در ضمن آنکه  ر صوتی خاصی است وفاصله دارای اثدر یکپارچه سازی متن و انتقال مفاهیم است. 

طیفی از  ،شودباعث آراستن کالم و ایجاد توازن در آن میو  آهنگ آیات نقش اساسی داردآفرینش نظم

شعر است ولی فاصله برخالف  هقرآنی مثل قافی هفاصل»؛ داردمعانی و خیال و عواطف را عرضه می

فواصل حروف »یا در تعریفی دیگر،  (19: 7996 بدوی،«)قافیه، سرشار از معنا و آهنگ و حرکت است.

( بنابراین 91: 7961)الرمانی،« آورند.شکل در مقاطع کالم هستند که زمینه درک معانی را فراهم میهم

آهنگی فواصل قرآن صرفا یک هم»آنچه در بحث فواصل نقش اصلی را دارد معناست نه لفظ تنها. 

)بنت « آورند.ها به وجود میز در البالی بندها و آهنگلفظی نیست بلکه نظم معنایی خاصی را نی

ریتم برخوردار است،  محمده در سور که از بسامد باالیی این صنعت بدیعی( 279: 7961الشاطی،

ها و هاست. هماهنگی طول این فاصلهها و عقلآشکاری دارد و عنصری مهم در نفوذ آیات به قلب

و نحوه ها ه گوش، آوای بیشتری را احساس کند. این فاصلهسوره باعث شده ک این فقرات در سراسر

 :توزیع آنها در سطح سوره به قرار زیر است

 .72، و21، 9، 1، 9، 7در آیات:« أعمالَهُمْ» هتکرار واژ اول: هفاصل -7

 .75، و77، 72در آیات: « أعمالَکُمْ» هفاصله دوم: تکرار واژ -2

 .5و2در آیات:« بالَهُمْ» هفاصله سوم: تکرار واژ -7

 متصل شده است.« کم»، و «ها»، «هم»که به ضمیر  71و، 7،72در آیات: « أمثال»ه تکرار واژ فاصله چهارم: -9

 .79و 25، 27، 22، 77، 72، 77، 6در آیات:« لَهُمْ» هفاصله پنجم: تکرار واژ -5

 . 76و79در آیات:« أهواءَهُمْ» هفاصله ششم: تکرار واژ -6

تناسب و  ،این آیات طوری با ظرافت انتخاب شده که بین لفظ و مفهوم القایی کلمات فاصله در

ها، در اعتدال سیاق سوره و تأثیرگذاری آن بر مخاطب، شود. یکسانی مقاطع فاصلههماهنگی دیده می

کننده در بالغت این سوره دارد طوری که هم معنای موردنظر آیات افاده شده مؤثّر بوده و نقش تعیین

 نظام صوتی و زیبایی لغوی آنها تأمین شده است. و هم
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که به حرف الف ختم  29و  72 هبه استثنای آیدهد که نگاهی به مقاطع آیات این سوره نشان می

میم  های است که درصد فاصل شوند و تنها سوره ختم می یمحرف م هبآیه دیگر آن  76شوند، بقیه می

ترین موضوعی است که بر این سوره  ا دشمنان اسالم اصلیدر آن بسیار باالست.مسأله جهاد و جنگ ب

اول، همان فرمان جنگ  همیم در این سوره، بویژه در آی هترین دلیل وجود فاصل سایه افکندهو مهم

در تلفظ حرف میم، هوای »گردد. . این امر با دقت در ماهیت کیفی تلفظ این حرف روشن میاست

وقتی هوا به . آوردکند و تارهای صوتی را به ارتعاش درمییها از حنجره عبور مخارج شده از شش

درمقابل، راه . بنددآید و راه عبور هوا را از دهان میکند، انتهای نرمکام پایین میطرف دهان حرکت می

شود و با عبور هوا از خیشوم، نوعی سایش که همان صدای باز می( خیشوم) عبور هوا از فضای بینی

: 7711نیا، )ستوده« .شوددر این حال، لبها به طور کامل روی هم منطبق می. شودمیغنه است ایجاد 

ها نوعی شدّت، فشردگی، قدرت و سیطره  ها و سپس باز شدن آن( در اینجا بسته شدن کامل لب752

 کند.را تداعی میخشم و تهدید کافران  ،و تصاویر غضبکند که گویا همزاد مفهوم جنگ است را القا می

کشند و خداوند در نهایت بخش عظیمی از موسیقی آیات را به دوش می ،موسیقی حروف

انذار،  ،معناییه نوایی موسیقی و موضوع را برقرار نموده است. در اینجا زمینتناسب و هم ،هنرمندی

آن موسیقی کوبنده وتهاجمی است. حرف میم که از  ههشدار و ایجاد بیم و هراس است که الزم

بیانگر تناسب آوایی با ، است، کاربرد آن با بسامدباال انفجاری، سایشی و خیشومی ورحروف مجه

داللت معنایی میم بر حتمیت، به خاطر قرار گرفتن » توجه به، با شدت تهدید است. از سوی دیگر

توان مفهوم قطعیت فرمان جهاد با ( می722: 2222)بشر، «ادای آنهنگام  ها بر یکدیگر درکامل لب

دهد را از صوت میم استنباط نمود.این دریافتهنگامی خود را بیشتر نشان می در دفاع از دین خداران کاف

 که بدانیم در هنگام تلفظ این حرف که از حروف امتداد است صدا استمرار دارد.

 در سوره محمّد . سجع9-9

قرآن نیز به عنوان سجع، یکی دیگر از عناصر مطرح و کلیدی در تحلیل ساختار آوایی متن است. 

یک متن ادبی فرابشری برای آفرینش معانی مورد نظر خود، واژگان را در چنین قالبی جای داده تا 

: 7759معانی با دلنشینی ناشی از موسیقی سجع، بهتر در روح و جان مخاطب نفوذ کند. )سید قطب،

کند، در بازی می ری معناو نگارگ خلق آوا ،که نقش مهمی در یکپارچگی متن ( این عنصر بدیعی726

البته سجع  توان در این سوره مشاهده نمودنمود آشکاری دارد. انواع سجع را میمحمّد سوره 
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از بسامد بسیار باالیی برخوردار است و جز چند مورد بقیه )اشتراک در وزن و حرف رویّ( متوازی

و نقش آنها در هایی از هر یک های به کار رفته از نوع سجع متوازی است. در ادامه به نمونهسجع

 شود:اشاره میوضوح و تثبیت معنی 

* فَهَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا  تَقْواهُمْ: )وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ 71-79سجع متوازی در آیات 

*فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ ذِکْرَاهُمْا جَاءتْهُمْ السَّاعَةَ أَن تَأْتِیَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَ
: )فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا 75-71در آیات  همچنین(مَثْوَاکُمْلِذَنبِکَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَکُمْ وَ

* إِنَّمَا الحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا  أَعْمَالَکُمْعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَن یَتِرَکُمْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَ

* هَاأَنتُمْ  انَکُمْأَضْغَ* إِن یَسْأَلْکُمُوهَا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَیُخْرِجْ  أَمْوَالَکُمْوَتَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ وَلَا یَسْأَلْکُمْ 
اللَّهُ الْغَنِیُّ وَأَنتُمُ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمِنکُم مَّن یَبْخَلُ وَمَن یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَ

 .(أَمْثَالَکُمْوا الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُونُ

میان  21-77های )أَرْحَامَکُمْ و أَبْصَارَهُمْ( و در آیات نیز هماهنگی میان واژه 22-27در آیات 
موجب  )أَدْبَارَهُمْ، أَعْمَالَهُمْ، أَضْغَانَهُمْ، أَعْمَالَکُمْ، أَخْبَارَکُمْ، أَعْمَالَهُمْ، و أَعْمَالَکُمْ( در وزن و حرف رویّ

 آیات شده است.این و انسجام  ارتباط آوایی

سجع متوازی گاهی بین تعداد فقرات کمتری ایجاد ارتباط  دهد کهنشان می، های باالدقت در نمونه
نموده و در برخی مقاطعاین ارتباط آوایی میان تعداد فقرات بیشتری ایجاد شده است، مثال در آیات 

که موجب ایجاد ارتباط آوایی بین جمالت اند هماهنگی ایجاد کرده هکلمات مسجوع، زنجیر 77-21

-سجع بیشتر باشد، حجم بیشتری از متن را منسجم می همستقل شده و از آنجا که هر چه طول زنجیر

آوایی و هماهنگی لذا در این مقاطع از متن، جمالتی متعدد با محتوایی متفاوت به سبب هم، کند
 کنند.می گریبه شکل یکپارچه و به هم تنیده جلوه، ساختاری

. : )ذلک بِأَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِم(7 هع در آیسجع مرصّ

 اند.وزن و قافیهدر این آیه بیشتر الفاظ دو فقره دو به دو با هم هم
ها در ( که فاصلهلَهُمْ*وَیُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا  بَالَهُمْ: )سَیَهْدِیهِمْ وَیُصْلِحُ 5-6سجع مطرّف در آیات 

 حرف رویّ هماهنگ و در وزن مختلفند.

* أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ  أَبْصَارَهُمْ: )أُولََِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى 27-29سجع متوازن در آیات 

 وزنند.ها فقط همفاصله :ا(أَقْفَالُهَالْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ 

لذا  ،ترین نوع سجع استاز آنجا که سجع متوازن و سپس سجع مطرّف از دیدگاه موسیقی ضعیف

( به دلیل اشتراک و 11: 7717)طاهرخانی،ت بینیم که جز در چند مورد به کار نرفته اسدر این سوره می
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کنند. در مقاطع محدودی نیز که این دو نوع سجع به کار رفته، ضعف هماهنگی کمتری که ایجاد می

های متوازی که بین این مقاطع با آیات قبل یا بعد خود آنها در ایجاد انسجام میان آیات از طریق سجع

 .تر شده است، و انسجام آوایی آنها محسوسترتشکیل شده، برطرف گشته و پیوند میان آنها مستحکم

شود که حرف اند، معلوم میبا دقت در حروفی که کلمات مسجوع این سوره از آنها تشکیل شده

میم، الف مدّ، همزه، الم، و کاف بیشترین بسامد را دارند؛ کثرت تکرار حرف میم بویژه سکون آن که 

ی کامل و قطعیت نابودی کافران است. حرف مدّ الف افزاید، بیانگر استیالبر شدت و قوت معنا می

تقریبا در ترکیب تمامی این کلمات به کار رفته است. ویژگی امتداد و کشیدگی صوت در این حرف، 

همزه دارای صفت نبره است و بر »های الهی در مورد کافران و منافقان اشاره دارد. به استمرار وعده

نیا، ( حرف مجهور و انحرافی الم )ستوده95: 7991)عباس، «عینیت، وضوح و حضور داللت دارد.

دهد که به خاطر امتناع از ( حکایت از منحرف شدن کافران از مسیر حق دارد و نشان می721: 7711

-درشت و غلیظ تلفظ می سنگین و انفجاری کاف پیروی حقّ، آنان راه به جایی نخواهند برد. صوت

در صدای آن وجود دارد، با معنای تهدید و توبیخ کافران تناسب  شود و به خاطر خشونت و قوّتی که

های معنایی این حروف با فضای حاکم بر سوره و موضوع شود داللتطور که مالحظه میدارد. همان

 خوانی دارد. آن هم

 در سوره محمّد .التزام9-4

، و ایجاد آواییهم ،هنگیآیکی دیگر از عوامل آوایی است که در هم« لزوم ما ال یلزم»التزام یا 

کند. این صنعت بدیعی به این معناست که ای ایفا میمیان آیات سوره نقش ارزندهمناسبات معنایی 

فاصله یک یا دو حرف ماقبل آن را نیز در تمام متن یا در برخی  حرف گوینده در متن خود، غیر از

بیشتر از زیباسازی  ،صنعت (هدف از این721: 7991فقرات آن رعایت نماید. )خطیب قزوینی،

 است. و فراهم نمودن زمینه برای فهم بهتر معنی کالم،انسجام حاصل از آهنگین شدن کالم

( 216: 7927تواند در سطوح مختلف حرف،کلمه،جمله، و یا مقطع انجام گیرد.)الحسناوی،التزام می

الَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى : )و71-71ل التزام در تکرار دو حرف قبل از رویّ در آیات امثبه طور 

مْ * فَهَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِیَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ اهُوَآتَاهُمْ تَقْو

مْ و اءَهُت: )أهْوَکه به کلما 79-75مْ(، یا التزام و رعایت سه حرف قبل از رویّ در آیات اهُذِکْرَ

: )وَالَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ 1و  9شوند، یا رعایت یک کلمه در آخر آیات مانند آیه مْ( ختم میاءَهُأمْعَ

 (.أَعْمَالَهُمْ* ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ  أَعْمَالَهُمْوَأَضَلَّ 



  11 نادر القای مع )ص( دسوره محمّ آوایی تحلیل کارکرد ساخت

 در سوره محمّد   تکرار.9-7

حساس سخن برجستگی و  همهمی از سخن است که با آن نقط هدر حقیقت اصرار بر جنب ،تکرار

 های معنایی و موسیقایی بسیاری است. یابد. این صنعت بدیعی دارای ظرفیتای میبروز ویژه

هارمونی  هیا جمله همواره نزد ادبا از عوامل تأمین کنند ،در قالب تکرار حروف، کلمه، تکرار

-موسیقایی کالم و گاهی نیز از عوامل تأمین معانی خاصی از جمله است که بر خالف تکرار روزمرگی

-های بالغت میآور نیز باشد،خود تبدیل به یکی از اهرمها که ممکن است مالل

های مختلفش د تکرار با دو کارکرد لفظی و معنوی در شکلمحمّ ه( در سور6: 2226شود.)عبدالرحمن،

 تبلور یافته است.

 حرف صاد، نشینی سههم:  )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ( 1 هدر آی

، با مضمون آیه هماهنگی دارد صوت نون، به خاطر داللت معنایی یایموسیق عالوه بر تأثیر نونراء، و 

شود، تداعی کننده وعده نصرت الهی به که از تلفظ نون به مخاطب القا میی سکون و آرامش طوری که

صوت صفیری صاد به خاطر خاصیت قوت و وضوح شنیداری که مؤمنان و مجاهدان حق است. البته 

 شود.با تکرار خود باعث جلب توجه خواننده و تأکید و تقویت بیشتر معنای آیه می ،دارد

صفت همس، رخوت، انفتاح، و استفال است در میان حروف  از آنجایی که دارای، حرف هاء

: )وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ 71 هداللت بر معنای انعطاف و نرمی دارد؛ تکرار این حرف در آی

ه دهد کالقاگر نرمی و مالیمت خداوند نسبت به مؤمنان است و نشان می، تَقْواهُمْ( باتأثیر بر لحن کالم

خدا نیز لطف خود را شامل ، مؤمنان در صورتی که با گام نهادن در مسیر حق هدایت الهی را بپذیرند

 نماید. آنان نموده و زمینه توفیق و استواری آنها در این راه را فراهم می

گذارد.در رسد و تأثیر بیشتری بر روان مخاطب میموقع شنیدن بهتر به گوش می صوت مدّ الف

بیزارى از کفر و تمسک به توحید با تکرار این حرف، و شدت پیروی از حقّ به وسیله تکرار این آیه 

 بیان شده است.« دال»حرف کوبشی و جهردار 

 : )فَال تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ األعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمَالَکُمْ( موسیقی75 هدر آی

و حضور مقتدرانه در میدان  حتمیت اطاعت از فرامین خداوند، بیانگر حاصل از تکرار صوت میم

تر، عزّت، نصرت و جنگ با کافران است، همچنین معیّت خاص خدا با مؤمنان و به تعبیری دقیق

شود را ترسیم هدایت ویژه الهى نسبت به مجاهدان راه او که به پاس این اطاعت شامل حالشان می

هنگام »الم، عین، همزه، و تاء مهموسه که آن هم  میم، نون، هحروف مجهور کاربرد مکرر .کندیم
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آنها بر آشکاری، به معنا ( و داللت 22: 2229)بلقاسم،« یابدهمنشینی با صوتی مجهوره حالت جهر می

بیت آن در ذهن ای آوایی بر تأثیر آیه و تثتشکیل زنجیره وضوح بیشتری بخشیده و با تنوع موسیقایی و

 مخاطب افزوده است.

 و تأکید معنا، ،بیان اشتیاق، توجع، تقریر کند کهجنبه معنایی اهدافی را دنبال می ازتکرار واژگان 

( با تکرار واژگان پژواکی در ذهن ایجاد 961: 7996 . )بدوی،در شمار کارکردهای آن قرار دارد تهدید

-کند که بر جان مخاطب تأثیر میای تولید میه و موسیقیشود که باعث القا و تداعی مفاهیم گشتمی

هایی از محمد این واژگانمکرر با داللت صوتی و معنایی همراهند که در زیر به نمونه هگذارد. در سور

 شود:آنها اشاره می

ضمن « أطیعوا»( تکرار فعل 77مَالَکُمْ )الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْ أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا 

. گویا هدف قرآن از تکرار تأکید دارد اهمیت اطاعت از خدا و رسول او ، برآهنگین ساختن کالم

نخست  هدوباره فعل این بوده که توجه مخاطب را جلب نماید و به او بفهماند که شرط ایمان در وهل

ها  اجرای فرامین متغیّری است که به مقتضاى ضرورتدوم  هاطاعت از دستورات ثابت الهی و در مرتب

توان در تفکیک فعل و ذکر مجدد آن، به نوعی شود. البته می و نیازها از طرف حاکم اسالمى صادر مى

 تعالی را در نظر گرفت.   تعظیم و تکریم مرتبت حق

( 71عَن نَّفْسِهِ ) یَبْخَلُفَإِنَّمَا  بْخَلْوَمَن یَ یَبْخَلُهَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمِنکُم مَّن 

اشاره به محوریت موضوع بخل داردو اهمیت انفاق را برای رسیدن به عزت و قرب « یبخل»تکرار فعل 

سیاق آیه غرض از تکرار، یا توبیخ کسانی است که در جهاد با کفر از  کند. با توجه بهالهی بیان می

کنند یا آنکه قصد دارد آنان که روحیه انفاق ندارند را از اشتباه بودن انفاق جان و مال خود مضایقه می

گیری معنا به شکل« یبخل» هعملکردشان آگاه نماید. ضرباهنگ برآمده از تکرار مجموعه آواها در واژ

 کند.کمک می هن مخاطب و تفهیم مفاد آیهدر ذ

ها نیز برای داللت بر معنای خاصی بعضی عبارت، عالوه بر تکرار برخی کلمات در این سوره

انگیزاند، آهنگی را در عبارت ایجاد و ساختار تکرار شده که ضمن آنکه انفعاالت مخاطب را بر می

الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَن »شود، مانند عبارت میکند و باعث توازن در کالم موسیقی متن را محکم می

حول محور ، تکرار شده است. از آنجا کهموضوع سوره 79، و 72، 7که سه بار در آیات « سَبِیلِ اللَّهِ

های آنان بر پیامبر )ص( نازل گشته چرخد و به دنبال اعراض و کارشکنیجهاد و قتال با کفار می

را در آغاز سوره و تکرار « الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِیلِ اللَّهِ»ذکر عبارت  تواناست، بنابراین می



  13 نادر القای مع )ص( دسوره محمّ آوایی تحلیل کارکرد ساخت

و ترغیب آنان به جهاد با کسانی  ؤمنانآن را در آیات پایانی سوره، به منظور برانگیختن خشم م هدوبار

 دانست که از دین خدا اعراض نمودند و با رسول او دشمنی ورزیدند.

در «الذین کفروا»و تکرار ترکیب  77، و22، 72، 77، 1، 7، 2در آیات « ذین آمنواال»تکرار عبارت 

های دیگری از تکرار عبارات در این سوره هستند. چنین نمونه79، و72، 72، 1، 9، 7، 7آیات 

دهد که خطاب اصلی سوره متوجه مؤمنان و کافران است. وسیعی از سورهنشان می هتکراریدر گستر

در هر ولی  های دیگری نیز به صورت غیر مکرر به کار رفتهمؤمنان و کافران در قالب البته خطاب به

 تأثیر بسزایی دارد.  و تثبیت معنی آیات صورت، این تکرارها در ایقاع

 در سوره محمّد جناس.9-6

ارتباط محکمی با موسیقی متن دارد؛ زیرا با برانگیختن موسیقی و جرس ، جناس عامل آوایی

: 7711بخشد. )وحیدیان کامیار،زیبایی به کالم می هتکرار حروف، آهنگ و نغم هها در نتیجصوتی واژه

آوایی و تجانس از طریق هم ،(جناس با تکرار دو واژه که دارای تشابه کلی یا جزئی با یکدیگرند79

انی بخشد و فضیلت آن زمبه کالم تناسب موسیقی می ،آنها در تألیف حروفشان یا اشتقاق یا معنی

(این نوع صنعت ادبی که حاصل تکرار آوایی کامل 59: 2221 است که معنا را نیز یاری نماید.)جمعه،

 آیات آمده است.  و ارتباط معنایی برای حفظ پیوستگی، یا ناقص است

لطافت  ههای پدید آمده از جناس کلمات مایضرباهنگو  محمد هشکلی واژگان در سورهم

کند. ضمن آنکه واژگان را جهت القای مقصود مورد نظر برجسته می و شنیداری آیات سوره گشته

تر در جمالت راحتمعنای د که وشمیباعث نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان جمالت به عهده دارد و 

 ذهن مخاطب جا بگیرد. 

های به کار رفته از نوع جناس در این سوره به ندرت از جناس تام استفاده شده و بیشتر جناس

: )وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ 9و 5 هدر آی« بالَهُم»و « أعمالَهُم»اقص است: مانند جناس ناقص بین کلمات ن

«: لَهُم»و « بالَهُم»بین کلمات  5و 6یا در آیات ، (بَالَهُمْ* سَیَهْدِیهِمْ وَیُصْلِحُ  أَعْمَالَهُمْاللَّهِ فَلَن یُضِلَّ 

. تشابه جزئی و دو به دو این واژگان موجب (لَهُمْ* وَیُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا  بَالَهُمْ)سَیَهْدِیهِمْ وَیُصْلِحُ 

 برجستگی آنها در متن و ارتباط معنایی و ساختاری میان آیات مربوطه شده است.

( در این آیه 77وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ )الرَّسُولَ  أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُواجناس تام مانند: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا 

توان گفت که می، اندقائل شده« أطیعوا» هبا توجه به معنای متفاوتی که مفسران بنا بر سیاق برای واژ

اولی، اطاعت از خدا در احکامی است که در « أطیعوا»مراد از » میان آنها جناس تام به کار رفته است.
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« أطیعوا»اینجا به حسب مورد احکام مربوط به قتال مورد نظر است، و مقصود از قرآن نازل کرده، و در 

دستورات  همچنین دردستورات ثابتی که از ناحیه خدا نازل شده،  هدومی اطاعت از رسول است در هم

ها و نیازها  دینی به مقتضاى ضرورت همتغیری که خود حضرت به عنوان ولی مسلمین و زمامدار جامع

و برقراری جناس « أطیعوا»جنسی کامل دو واژه هم (712: 71،ج7719)طباطبائی، «وده است.صادر فرم

کند تا ذهن به کمک قراین موجود در آیه موفق به میان آنها، توجه مخاطب را به حقیقت آنها جلب می

 ترسیم و درک معنی آنها شود.  

 و تقابل در سوره محمّد طباق .9-1

دیگر مباحث قابل بررسی در نقد ساختاری در سطح از ، در متن باراتکاربرد تقابلی واژگان و ع

در کالم  با دو معنای متضاد یا عبارت تجمیع دو لفظها که از آوایی و معنایی است. در این تقابل

از طریق شنیدن قابل درک نیست بلکه بر فکر و وجدان آدمی تأثیر  ،موسیقی برخاستهشود حاصل می

زیبایی طباق را باید به تکاپویی مربوط بنابراین  شود.آن بر حواس ظاهر می گذارد و سپس اثرمی

دهد و نوعی تکرار دانست که ذهن برای برقراری ارتباط بین کلمات متضاد و مفاهیم آنها انجام می

زبانی عالوه بر  عنصرشود.این آید که در موسیقی معنوی مؤثر واقع میمعنوی به وجود می

 تواند معنادار هم باشد.  یآفرینی م زیبایی

های متقابل را بیان )ص( ضمن آنکه ارتباط میان کلمات و ترکیب ددر سوره مبارکه محمّطباق 

بین کلمات )آمنوا و کفروا( و  ی کهطباقکند مانند کند، بر اهمیت آنها در رساندن معنی نیز تأکید میمی

تَجْرِی  جَنَّاتٍوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  آمَنُواإنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ »: شوددیده می 72 ه)النار و الجنّات( در آی

طباق بین )الغنی( ، یا «مَثْوًى لَّهُمْ النَّارُیَتَمَتَّعُونَ وَیَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ وَکَفَرُوا مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِینَ 

، «وَإِن تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُونُوا أَمْثَالَکُمْ الْفُقَرَاءوَأَنتُمُ  الْغَنِیُّ...وَاللَّهُ »: 71 هو )الفقراء( در آی

حَمَّدٍ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُ الصَّالِحَاتِوَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا »: 2 ه)سیَات( در آی با)صالحات(  و یا تقابل

های متضاد در تبیین پیوند مفهومی میان این واژه.« مْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْسَیََِّاتِهِوَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ کَفَّرَ عَنْهُمْ 

مفهوم آیه، روشنگری وملموس ساختن معنا تأثیر بسزایی دارد و به لحاظ تناسب آوایی و لفظی نیز این 

در « جنات»و « آمنوا»خوانی دارند. به عنوان مثال واژه ق آیات سوره همواژگان با فضای کلی و سیا

یکدستی دقیقی با سیاق آیه و ترسیم عاقبت کافران و « النار»و « کفروا»عین تقابل معنایی با کلمات 

 مؤمنان مجاهد راه حق دارند و با فضای کلی سوره و ترغیب به جهاد با کافران و منافقان نیز مرتبطند.
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در این سوره فضایی از تقابل میان دو گروه در جبهه حق و باطل های واژگانی، وه بر تقابلعال

بینیم. خداوند با در آیات مختلف سوره می های تقابلیدر قالب ترکیب نمایان است که نمود آن را

م نموده نوعی تضاد را برای مخاطب ترسی، هایی زیبا از اوصاف و احوال مؤمنان و کافرانایجاد تقابل

مانند مقابله میان ، افزایدکه عالوه بر زیبا کردن عبارات بر موسیقی و قدرت القای معنای مورد نظر می

در اینجا تضاد به منظور انجام مقایسه . 7ه )الَّذِینَ کَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ( و )الَّذِینَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ( در آی

به  تا در مخاطب گرایش به یکی را ایجاد و نفرت از دیگری را حاصل نماید. تهرفبین دو گروه به کار 

تعبیری تقابل ایجاد شده مبتنی بر نهی از پیروی باطل و تشویق به اطاعت از حق و احکام الهی است و 

 به طور خاص مطابق با سیاق سوره، پیروی ازحکم جهاد با کافران و اهل باطل مورد نظر است.

 در سوره محمّد ت نظیر یا تناسبمراعا .9-1

در نظام آوایی سوره محمّد)ص( بخشی از تناسب ساختار با معنا مرهون وحدتی است که از تقارن 

 کنند.و تناسب اجزای آیات آن پدید آمده است؛ چراکه اجزای مترابط، مسیر دریافت پیام را بسیار آسان می

هایی است که در یک موضوع با یکدیگر اشتراک دارند و به معنای با هم آوردن واژه این عنصر زبانی

و زمینه توجه مخاطب را  به نوعی در یک مجموعه قرار گرفته و با تناسب خود موسیقی پنهانی ایجاد

گیرد که ای میموسیقی حاصل از این صنعت، زیبایی خود را از پیوندهای نهفتهکنند. پس فراهم می

 سازد.یگر مرتبط میای از واژگان را به یکدزنجیره

سوره محمد: )إنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  72درآیه 

ین صنعت از سویی بین کلمات وَالَّذِینَ کَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَیَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ( ا

الزم و ملزومی یا سبب و مسببی میان این  ه)آمنوا،الصالحات،جنات، و أنهار(برقرار است و وجود رابط

باعث برقراری تناسب و پیوند میان آنها شده است؛ زیرا داشتن ایمان و عمل صالح از ، مجموعه واژگان

 هآید. از سوی دیگر دو کلمتی به شمار میهای بهشلوازم رفتن به بهشت و برخورداری از نعمت

شان برقرار بین سبب و مسببی ه)کفروا( و )النار( نیز با توجه به اینکه یکی ماحصل دیگری است و رابط

داللت بر معنای آن مؤثر است و عاقبت  این امر در آهنگین کردن آیه و. با یکدیگر تناسب دارند، است

کند و از این جهت با های الهی در مورد آنان را ترسیم میدهمجاهدان راه حق و کافران و صدق وع

 موضوع محوری سوره نیز که ترغیب به جهاد با دشمنان اسالم است، همسویی دارد.

کلمات )الجنة،المتقون،أنهار،ماء غیرآسن،لبن، خمر،  میان از سویی75 هدیگر تناسب را در آی هنمون

های بهشتی است، و از سوی ا بهشت و بهشتیان و نعمتکه همه در رابطه ب بینیممی عسل مصفّی(
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های آنست.وجوه دیگر واژگان )النار، ماء حمیم، و قطع أمعاء( که مرتبط به دوزخ و عذاببین دیگر 

تناسب در این سوره،تناسب و پیوند معنایی آغاز و پایان سوره است که در آغاز سوره به جنگ با 

( از دعوت مؤمنان به اطاعت از 77-71ن، در آیات پایانی سوره )مشرکان فرا خوانده و متناسب با آ

 گفته است. و بیان عاقبت کافران سخن و احکام الهی، خدا و رسول

 نتیجه

)ص( و کارکرد آن در القای معانی از طریق بررسی نقش عوامل ساختار آوایی سوره محمد -7

 آوایی به کار رفته در آیات سوره قابل رمزگشایی است. 

لحن آیات و ریتم به کار رفته در این سوره، سهم بسیاری در تثبیت مضمون آن و رساندن پیام  -2

متن دارد. این لحن همسو با محتوای سوره در بیشتر موارد کوبنده و تند است؛ تهدید کافران و منافقان 

مه، های انفجاری و سنگین، حروف مفخّو عتاب به افراد سست ایمان، در عناصری چون همخوان

های بهشتی و دهد. ریتم نرم هنگام برشمردن نعمتاصوات جهری، تشدید و غنّه خود را نشان می

ستایش و توصیف پاداش مؤمنان جهت تحریک همت آنان و تشویق به جهاد، و لحن کند و منقطع با 

 کند.نی میآفریایجاد مکث در کالم و افزودن بر تأثیر آن در گوشه و کنایه به منافقان به خوبی نقش

به کمک کارکرد صوتی و معنایی صنایع بدیعی در این سوره، عالوه بر اینکه معنای مورد نظر  -7

آیات افاده شده، نظام صوتی و زیبایی لغوی آنها نیز تأمین گشته و آیات سوره از منظر تحلیل عناصر 

 سوره تأثیرگذارند.گیری فضای غالب بر اند و در شکلبدیعی در جای مناسب خود به کار رفته

عوامل آوایی از جمله سجع، فاصله، التزام، جناس، تناسب، و تقابل نقش مهمی در خلق آوا و  -9

های مختلف با کند. عنصر تکرار نیز در قالبآوایی میان آیات سوره ایفا میتقریب معنا به ذهن و هم

باشد. ی موسیقایی و معانی سوره میداللت صوتی و معنایی همراه است و از عوامل تأمین کننده هارمون

ترین عناصر آوایی موجدِ مناسبت لفظی و معنایی در این میان فاصله، سجع و تکرار به عنوان پر اهمیت

آوا در فواصل آیات با موضوع محوری سوره و سوره مطرحند و کاربرد حرف میم به عنوان حرف هم

ظاهری آیات در سوره محمد با مضمون کلی آن مسأله جهاد کامال تناسب دارد. در مجموع ساختار 

 همسوست.

توازن موسیقایی و ضرباهنگ حاصل از عناصر آوایی، زیبایی دلنشینی به آیات سوره بخشیده و  -5

های آوایی یکی از مؤثرترین عناصر انتقال گذارد. با توجه به آنکه نشانهتأثیری عمیق بر خواننده می
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-در کالم خداوند است، این عوامل در نظام معنایی سوره محمد قرینه مفاهیم و تأثیرگذاری بر مخاطب

 ای در جهت کشف مدلول واقع شده و در ترسیم کیفر کافران و منافقان نقش مهمی دارد.

دقت در موضوعاتی از قبیل هماهنگی میان موضوع مورد بیان و لحن به کار رفته در آیات  -6

آنها، توجه به ایقاع و موسیقی حروف و دیگر عوامل  سوره، گزینش صحیح واژگان و نحوه چینش

کوشد که ای میهمگی داللت بر این حقیقت دارد که سوره محمد در دست یازیدن به موسیقیآوایی، 

 سازی معنی و تثبیت پیام و مضمون سوره، نقش قابل توجهی را بر عهده دارد.در برجسته
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